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Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi amaçlı ders kitabı ve akademik pek çok kitap basılmıştır. Ancak
öğrenciler yardımcı materyallere ihtiyaç duyduğunda, alanda basılan kaynaklar yetersiz kalmaktadır.
Özellikle okuma ve anlama beceresine katkıda bulunacak kaynaklar azdır. Bu çalışmada Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenenler için özgün metinleri uyarlamada kullanılacak yöntemler açıklanmıştır.
Bir uyarlama örneği olarak, özgün bir metin olan "Pazarlık" hikâyesi A2 seviyesine göre uyarlanarak
çalışmada verilmiştir. Çalışmanın evrenini Memduh Şevket Esendal'ın hikâyeleri, örneklemini
Memduh Şevket Esendal'ın "Pazarlık" isimli hikâyesi oluşturmaktadır. Tarama yöntemiyle A2
seviyesine uygun olmayan dil bilgisi yapıları ve sözcükler tespit edilmiştir. Bu yapılar ve sözcükler
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde belirlenen seviyelerin kazanımları ve İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe A1 ve A2 Ders Kitapları, , Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Türkçe Ders Kitapları,
Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye Ders Kitabı ve Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe
A1 ve A2 Ders Kitaplarında yer alan dil bilgisi kuralları dikkate alınarak uyarlanmıştır. Bu setlerde
ayrıca okuma öncesi, okuma sırası, okuma sonrası yapılan etkinlikler incelenmiş, uyarlanan metin için
etkinlik örnekleri hazırlanmıştır. Yeni Türk Edebiyatı eserlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
kullanılması Türk Edebiyatının ve Türk kültürünün yakından tanınmasına olanak sağlamaktadır. Bu
çalışma ile ayrıca Yeni Türk Edebiyatının farklı kültürlerde de tanınması amaçlanmaktadır. Anahtar
Kelimeler: Metin uyarlama, yabancılara Türkçe öğretimi, yeni Türk edebiyatı, Memduh Şevket
Esendal, okuma metinleri.
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Many textbooks and academic books have been published for the purpose of teaching Turkish as a
foreign language. However, when the students need auxiliary materials, the resources printed in the
field are insufficient. Especially the resources to contribute to reading and understanding skills are
few.In this study, methods for adapting the original texts are explained for those who learn Turkish as a
foreign language. As an adaptation example, the story of "Pazarlık", which is an original text, was
adapted according to A2 level and given in the study.The universe of the study is the stories of
Memduh Şevket Esendal, and the sample of the study is Memduh Şevket Esendal's story titled
'Pazarlık'. The grammar structures and words which were not appropriate to level A2 were determined
by scanning method. These structures and words were adapted by taking into account the gains of the
levels set out in the Common European Framework of Reference for Languages and the grammar rules
in the sets of İstanbul Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe, Gazi TÖMER
Yabancılar İçin Türkçe and Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe. In these sets, pre-reading, while-reading
and post-reading activities were examined and activity samples were prepared for the adapted text.The
use of new Turkish literature works as a foreign language in Turkish teaching enables Turkish
literature and Turkish culture to be known closely. With this study, it is intended New Turkish
Literature
to
be
recognized
in
different
cultures.
Keywords:
Adaptingthetext,
teachingTurkishforforeigners, newTurkishliterature, Memduh Şevket Esendal, readingpassages.

Abdullah Ertaş, Dr.Öğr.Ü., Atılım Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı
Tez No İndirme Tez Künye
A corpus study of academic Turkish vocabulary: Implications for teaching
419450
Turkish as a foreign language / Akademik Türkçe kelime bilgisi üzerine bir
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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 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
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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.
Abdullah Şahin, Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
649830
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programının yenilenmiş bloom
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Bu araştırmada, Türkiye Maarif Vakfı tarafından geliştirilen Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Programı'nın Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu araştırma betimsel-tarama modelinde nitel bir çalışmadır. Nitel veri toplama yöntemlerinden biri
olan doküman analiziyle veriler toplanmış ve programda yer alan her dil düzeyi ve dil becerisine ait
1269 tane kazanım Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre tasnif edilmiştir. Yapılan tasnif ardından
her bir kazanımın hangi bilgi türüne ve hangi bilişsel süreçlere ait olduğu, tablolar halinde tek tek
belirtilmiş ve bu tablolar Ekler bölümünde verilmiştir. Her dil düzeyi ve dil becerisine ait tasnif edilmiş
kazanımların tablolarda frekans (f) ve yüzde (%) değerleri belirtilmiştir. Araştırma sonucunda Maarif
Vakfı tarafından yayınlanan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı kazanımlarının,
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre dil becerileri ve dil düzeyleri bakımından oldukça tutarlı
olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanısıra kazanımların genel dağılımının dil becerilerinin doğasına
uygun olduğu görülmektedir. Programda en dikkat çeken nokta ise üstbilişsel bilgiye yönelik 2
kazanım dışında başka kazanım yer almamasıdır. Bu durumun, programın üzerinde çalışılması ve
ivedilikle geliştirilmesi gereken eksik yönlerinden bir tanesi olduğu söylenebilir. Bilişsel süreç boyutu
ele alındığında ise çözümleme ve değerlendirme boyutlarının programda zayıf kaldığı, bu yöndeki
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kazanımların da programa ilk fırsatta dahil edilmesi gerektiği söylenebilir. Yapılan bu araştırmadan
hareketle, Maarif Vakfı'nın yayımladığı öğretim programında bahsedilen; Türkçe anlama ve anlatma
becerilerini kullanarak iletişim kuran, yaparak-yaşayarak öğrenen, öğrenme sürecinde sorumluluk alan,
iş birliği içinde çalışan, problem çözme becerilerini kullanan, sorgulayan, yorumlayan, evrensel ve
kendi kültürüne özgü değerlere duyarlı bireyler yetiştirme amacına ulaşabilmek için, programda yer
alan kazanımlarda üst düzey bilişsel süreç basamaklarna ağırlık verilmesi ve üstbilişsel bilgilere de
daha fazla yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
This study intends to review and evaluate the 'Teaching Turkish as a Foreign Language' Program,
which is developed by the Turkish Maarif Foundation, according to Renewed Bloom's Taxonomy. This
study is a qualitative study with a descriptive-survey model. Data was collected by document analysis,
which is one of the qualitative data collection methods, and 1269 learning outcomes of each language
level and language skill included in the program were classified according to the Renewed Bloom's
Taxonomy. Following the classification, the information type and the cognitive processes to which
each outcome belongs are specified in tables individually and these tables are given in the Annex
section. Frequency (f) and percentage (%) values of the classified outcomes of each language level and
language skill are indicated in the tables. As a result of the study, it has been found that the outcomes
of 'Teaching Turkish as a Foreign Language' Program, which are published by Maarif Foundation, are
quite consistent in terms of language skills and language levels according to the Renewed Bloom's
Taxonomy. In addition, it is seen that the general distribution of the acquisitions is in accordance with
the nature of language skills. The most striking point in the program is that there is no other acquisition
except for 2 acquisitions for metacognitive information. It can be said that this is one of the
shortcomings of the program that needs to be worked on and improved urgently. Considering the
cognitive process dimension, it can be said that the dimensions of analysis and evaluation are poor in
the program and acquisitions in this direction should be included in the program at the first
opportunity. Based on this research, it was concluded that high level cognitive process steps should be
emphasized and more metacognitive information should be included in order to achieve the goal of
raising individuals who are communicating using Turkish comprehension and expression skills,
learning by practice and experience, taking responsibility in the learning process, working in
cooperation, using problem-solving skills, questioning, interpreting, and who are sensitive to valuesthat
are universal and unique to their own culture, which are mentioned in the education program published
by Maarif Foundation.
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Durumu
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Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma kaygılarını araştırmaktır.
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda verilerin toplanması için Şen ve Boylu (2017) tarafından, yabancı
dil olarak Türkçeyi orta ve ileri düzeyde öğrenen öğrencilerin yazma kaygısını ölçmek amacıyla
geliştirmiş olduğu 13 maddeden oluşan anket kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde demografik özellikler, ikinci bölümde yazma kaygısını ölçen 13 soru bulunmaktadır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesindeki TÖMER'de 2017-2018-2019 akademik yılı bahar
yarıyılındaB1, B2 ve C1 seviyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 200 öğrenciden gönüllülük
esasına göre 170 öğrenciye ulaşılmıştır. Uygulanan anketlerden 17 tanesinde eksik veri tespit
edildiğinden toplam 153 öğrencinin anketi değerlendirmeye alınmıştır. Bu öğrencilerden B1
seviyesinde 36, B2 seviyesinde 54, C1 seviyesinde 63kişi bulunmaktadır. Araştırmadan elde edilen
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bilgiler SPSS 22 analiz programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada yapılan analizler sonucunda yazma
kaygısının demografik özelliklere göre farklılıkları incelenmiş, demografik özelliklerin yazma
kaygısına ne şekilde yansıdığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak yazma kaygısının öğrencilerin
cinsiyetine, yaşına, eğitim durumuna, Türkiye'de yaşadığı süreye, medeni durumuna, Türkçe dil
seviyesine, İngilizce seviyesine göre anlamlı bir farklılık göstermediği; öğrencilerin uyruğuna, geldiği
ülkeye, ana diline göre farklılık gösterdiği görülmüştür.
Theaim of this study is to investigate the writing anxiety of students who learn Turkish as a foreign
language. In the research, one of the quantitative research methods, relational screening model, was
used. For thepurpose of the study, a questionnaire consisting of 13 items developed Şen and Boylu
(2017) to. Measure the writin ganxiety of students who learn Turkish as a foreign language at
intermediate and advanced levels was used. The surveyc onsists of two parts. In the first part the reare
demographic characteristics and in the second part there are 13 questions that measure writing
anxiety.At TÖMER in Çanakkale Onsekiz Mart University, 220 students who learn Turkish as a
foreign language at the level of B1, B2 and C1 in the spring semester of 2017-2018-2019 academic
yearreached 170 students on a voluntary basis.Among these students, there are 36 students at B1 level,
54 students at B2 level, 63 students at C1 level.The data obtained from there search were analyzed with
SPSS 22 analysis program. As a result of the analysis made in the research, the differences of writing
anxiety according to demographic features were examined, and how demographic features reflected on
writing anxiety was observed. As a result of students' writing anxiety gender, age, educational
attainment, while he lived in Turkey, maritalstatus, level of Turkish language, which of English;
students' nationality, the country they came from, according to their mother tongue.
Tez No İndirme
599041

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde MEB
öğretmenlerinin yaşadıkları zorluklar (Esenyurt örneği) /
Difficulties of MEB teachers in Turkish language
teaching as a foreign language (Esenyurt example)
Yazar:BURCU DOĞAN
Danışman: DOÇ. DR. ABDULLAH ŞAHİN
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
139 s.

Bu araştırmada ana dili Türkçe olmayan öğrencilerle derslerini sürdüren Türkçe öğretmenlerinin
karşılaştıkları zorlukların tespiti yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup elde
edilen veriler üzerinden içerik analizi yapılmıştır. Araştırmaya İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan
ortaokullarda görev yapan ve sınıflarında yabancı öğrenci bulunan 70 Türkçe öğretmeni katılmıştır.
Çalışmada veri toplama aracı olarak ilgili araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS programında analiz edilerek yorumlanmıştır.
Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmenlerinin derslerinde ana dili Türkçe olmayan öğrencilerle Türk
öğrencilere aynı eğitim programını uyguladıkları; ders kitapları, çalışma kitapları ve ders notlarının
içerik bakımından ana dili Türkçe olan öğrenciler için hazırlanmasından dolayı zorluk yaşadıkları tespit
edilmiştir. Farklı seviyelerde Türkçe bilen yabancı öğrencilerin ana dili Türkçe olan öğrencilerle aynı
sınıflara yerleştirilmesi sonucu ders esnasında sorunlar yaşadıkları, yabancı öğrencilerin dil öğrenim
becerilerinin geliştirilmesine yönelik yeterli etkinlik yapılmadığı, Türkçe öğretmenlerinin yabancılara
Türkçe eğitimi konusunda (çoğunlukla) eğitim almadıkları görülmüştür. Anahtar Kelimeler: MEB,
Türkçe öğretmeni, Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe öğretimi sorunları.
In this research, it is determined the challenges of non-Turkish language students and Turkish teachers
attending the courses. Qualitative research method is used and content analysis has been used in the
research. 70 teachers of Turkish teachers who work in Secondary schools in İstanbul Esenyurt and have
foreign students in their classes have participated the research. In the research, a semi-strutted
interview form developed by the relevant researcher was used as a data collection tool. The data of the
research was interpreted by analyzing in SPSS program. As a result of the research, they applied the
same education program to non-native Turkish students and Turkish students in Turkish teachers'
courses, prepared for students whose mother tongue is Turkish, the problems of the course books, study
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books and course grades for the preparation of the language of the students for the language are
determined. It was seen that the place of problems for the development of the language learning skills
of the foreign students that have problems during the course as the results of placing foreign language
students with the language of Turkish language students at the different levels, there is no enough
activity for improving the language learning skills of foreign students and Turkish teachers did not
receive training for foreigners in Turkısh education.
Tez No İndirme
622097

Tez Künye
Dil öğrenme stratejilerinin yabancı dil olarak Türkçe
kelime öğretiminde öğrenenlere etkisi / The effect of
language learning strategies on learning Turkish
vocabulary as a foreign language
Yazar:DAMLA KESKİN
Danışman: DOÇ. DR. ABDULLAH ŞAHİN
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim =
Education and Training
Dizin:Türkçe öğretimi = Turkish teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
173 s.

Bu çalışmada dil öğretim stratejilerinin yabancı dil olarak Türkçe kelime öğretiminde öğrenenlere
etkisi incelenmiştir. Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe kelime öğretiminde öğrencilerin kelime
hazinelerini geliştirmek için kullandıkları dil öğrenme stratejilerinin belirlenmesi ve kullanılan dil
öğrenim stratejilerinin kelime öğrenimine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 20172018 ve 2018-2019 akademik yılında ÇOMÜ TÖMER bünyesinde eğitim görmekte olan B1, B2 ve C1
seviyelerinde 170 öğrenci katılmıştır. Nicel ve nitel olarak çalışılan araştırmada öğrencilerin Türkçe
kelime öğretiminde hangi stratejilerden yararlandığını belirlemek için Oxford (1990) tarafından
geliştirilen, Kocaman (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan "Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri";
ayrıca kelime öğrenirken kullandıkları stratejileri belirlemek ve ayrıntılı bilgiler elde etmek amacıyla
araştırmacı tarafından hazırlanan 12 soruluk yarı yapılandırılmış "Görüşme Soruları Formu" ve
öğrenenler hakkında bilgi elde edebilmek için "Kişisel Bilgiler Formu" kullanılmıştır. Veri toplama
araçlarından elde edilen nicel veriler "SPSS 24.0"; nitel veriler "Betimsel Analiz" yoluyla
çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre yabancı dil olarak kelime öğretiminde
öğrenenlerin dil seviyeleri arttıkça dil öğretim stratejileri kullanımının da arttığı, dil öğretim
stratejilerinden bellek, telafi, üst bilişsel ve duyuşsal stratejilerin çok tercih edilmediği, Türkçeyi
öğrenme süresi arttıkça dil öğretim stratejilerini kullanma oranının düştüğü tespit edilmiştir. Bunun
yanında nitel verilerden elde edilen sonuçları şu şekildedir: Öğrenenler iletişime önem vermekte ve
sosyal stratejiyi çok fazla kullanmaktadır, öğrenenlerin ihtiyaçları kelime öğrenimlerini etkilemekte ve
öğrenimlerini bu yönde sürdürmektedirler. Öğrenciler bellek stratejilerinden olan kelimeyi hatırlama,
hatırlanamayan kelimeyi resimle anlatma, üst bilişsel stratejilerden olan not tutma, anlaşılmayan
kelimeleri cümle içinde anlamlandırmaya çalışma stratejilerini sık kullanmaktadırlar. Bununla birlikte
öğrenciler kelime öğretimlerini en verimli olarak derslerde yaptıklarını, dersten sonra tekrar
çalışmalarının kalıcılığı artırdığını, Türkçeyi Türkiye'de ve Türk arkadaşlarla öğrenmenin kalıcılığı ve
öğrenmeyi kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Kelime öğretimi, dil öğrenme
stratejileri, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe öğretimi
In this study, the effect of language teaching strategies on the learning of Turkish vocabulary as a
foreign language was examined. A total of 131 students whose levels B1, B2 and C1 from ÇOMÜ
TÖMER, who learned Turkish as a foreign language, participated in the study. In the quantitative and
qualitative study, the "Language Learning Strategies Inventory" developed by Oxford (1990) and
adapted to Turkish by Kocaman (2014) was used to determine which strategies students benefit from in
teaching Turkish vocabulary. In addition, a 12-question semi-structured "Interview Questions Form"
prepared by the researcher was used to determine the strategies they used while learning vocabulary.
"Personal Information Form" to obtain information about the learners was used. The quantitative data
obtained from the data collection tools were determined as "SPSS 24.0"; The qualitative data were
analyzed through "Descriptive Analysis". According to the data obtained from the study, it was found
that the use of language teaching strategies increased as the language levels of the learners in foreign
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language teaching increased, memory, compensatory, metacognitive and emotional strategies were not
preferred much was seen. ıt was seen that while the time of learning urkish was increased, the rate of
using Turkish language learning strategies decreased. In addition, the results obtained from the
qualitative data are as follows: Learners attach importance to communication and use social strategy
too much. the needs of the learners affect their vocabulary learning and continue their education in this
direction. The students frequently use the strategies of remembering the word which is one of the
memory strategies, explaining the word that cannot be remembered with pictures, taking notes and
which is one of the metacognitive strategies trying to make sense of the words that cannot be
understood. In addition, the students stated that they do vocabulary teaching in the most productive
classes, their repetition increases their permanence after the lesson, and that learning Turkish in Turkey
facilitates the permanence and learning. Key Words: Vocabulary teaching, language learning strategies,
teaching Turkish as a foreign language, teaching Turkish

Tez No İndirme
495563

Tez Künye
Yunan öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenirken
karşılaştıkları zorluklar / The difficulties encountered by
Greek learners while learning Turkish as a foreign language
Yazar:MESOUT KALIN SALI
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:Dil öğretimi = Language teaching ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic
students ; Yunanlılar = Grecian ; Öğrenci zorlukları =
Student difficulties

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
132 s.

Bu araştırmada, Yunan öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenirken karşılaştıkları zorlukların
tespiti yapılmıştır. Çalışmanın verileri, nitel araştırma yöntemi kullanılarak elde edilmiş ve elde edilen
veriler betimsel tarama modeli ile tanımlanmıştır. Çalışmanın örneklemi, Makedonya Üniversitesi
(Selânik/Yunanistan) "Balkan, Slav ve Doğu Araştırmaları Bölümü"nde seçmeli ders olarak Türkçe
dersini alan 31 öğrenciden oluşmaktadır. Verilen toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen
yapılandırılmamış anket formu kullanılmıştır. Türkçe dersinin sorumlu öğretim elemanı tarafından
öğrencilere bizzat uygulanan anket formları, uygulama sonrasında kendisinden teslim alınarak içerik
analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları, problem cümlesi ve alt problemler
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Değerlendirilen bulgular kategoriler hâlinde tablolar ile sunulmuş ve
yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, Yunan öğrencilerin yabancı
dil olarak Türkçeyi öğrenirken karşılaştıkları zorluklar; "Türkçe dil bilgisi ve söz varlığı olduğu,
mevcut ders saatlerinin azlığı, görsel-işitsel etkinliklerle konuşma etkinliklerinin eksikliği, yeterli
uyaranın olmamasından dolayı en çok zorlandıkları dil becerisi alanının konuşma olduğu ve en çok
zorlandıkları dil seviyesinin B1 (orta seviyenin ilk aşaması) olduğu" şeklinde tespit edilmiştir. Anahtar
Kelimeler: Türkçe, Yunanca, Yunanistan, Yabancı dil öğretimi, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi,
Türkçenin öğretiminde karşılaşılan zorluklar.
In this research, the difficulties encountered by Greek students in learning Turkish as a foreign
language have been determined. The data of the study were obtained by using the qualitative research
method and the obtained data were defined by the descriptive scanning model. The sample of the study
consisted of 31 students from the University of Macedonia (Thessaloniki/Greece) "Department of
Balkan, Slavic and Oriental Studies", who took Turkish lessons as elective courses. An unstructured
questionnaire form developed by the researcher was used to collect data. The questionnaire forms,
which were applied to the students by the responsible teaching staff of Turkish course, were assessed
by the content analysis technique by taking them after the application. The findings of the research
were evaluated within the framework of problem statement and sub problems. The evaluated findings
are presented and interpreted in categories with the tables. When the findings obtained from the
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research are evaluated, the difficulties encountered by Greek students as they learn Turkish as a foreign
language are; "The fact that language skills are the most challenging because of lack of Turkish
language knowledge and vocabulary, lack of available class hours, lack of conversational activities
with audiovisual events, lack of adequate stimulation, and the most difficult language level B1 (the first
stage of the middle level)". Keywords: Turkish, Greek, Greece, Foreign language teaching, Teaching
Turkish as a foreign language, challenges in Turkish education.
Tez No İndirme
399331

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin süreç - odaklı
motivasyon ve benlik algılarına yönelik çoklu - biyografik
durum çalışması / Multi - biographical case studies on the
process - oriented motivation and self - perception of the
learners of Turkish as a foreign language
Yazar:ÖMER KOÇER
Danışman: DOÇ. DR. ABDULLAH ŞAHİN ; DOÇ. DR.
MUSTAFA Y. ERYAMAN
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim
Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe
Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education
and Training
Dizin:Benlik algısı = Self perception ; Biyografi = Biography
; Dil öğrenimi = Study of languages ; Motivasyon =
Motivation ; Süreç temelli öğretim = Process based
instruction ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign
language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
learning ; Öğrenme = Learning

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2015
278 s.

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
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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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
İngilizce
2014
71 s.
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Dizin:Hindistan = India ; Kelime öğrenme = Vocabulary 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.
Abdurrahman Güzel, Prof., Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
551087
İsveç'te yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yetişkinlerin dil ihtiyaçları
analizi / Language needs analysis of adults in Turkish as a foreign
language in Sweden
Yazar:DİDEM ORHAN
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil ihtiyaç analizi = Language need analysis ; Dil öğrenimi = Study
of languages ; Dil öğrenme yöntemleri = Language learning methods ;
Eğitim ihtiyaçları = Training needs ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğrenimi
= Foreign language learning ; İsviçre = Swiss

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
149 s.

Bu çalışmada, İsveç Stockholm Folkuniversitetet Merkezi'nde (İSFM) yabancı dil olarak Türkçe
öğrenen yetişkinlerin dil öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek ve ihtiyaçların yaş, cinsiyet, eğitim gibi
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma için Iwai
ve diğerleri, (1999) "Japanese Language Needs Analysis 1998-1999" adıyla geliştirdiği ve Çangal
(2013) tarafından Türkçe öğrenenler için "Türkçe Öğrenme İhtiyaçları Ölçeği" adıyla uyarlanan ölçek
kullanılmıştır. İSFM Türkçe okutmanının görüşleri alınarak ölçek yeniden düzenlenmiştir. Bu
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araştırma İngilizceye çevrilmiş haliyle katılımcılara sunularak veriler toplanmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu İSFM'da 2016-2017 yıllarında Türkçe kurslarına katılmış ve araştırma ölçeğini
dolduran 65 kişi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan nicel ve nitel verilerden nicel veriler
istatistiksel analizlere dâhil edilmiş ayrıca nitel veriler ile desteklenerek değerlendirilmiştir. Nicel
analizlerde parametrik olmayan testler kullanılıp; parametrik olmayan bağımsız örneklemlerden MannWhitney U-testi veya Kruskal-Wallis H-testi kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 23
programı kullanılarak sonuçlar nitel veriler ışığında ortaya konulmuştur. Araştırmadan elde edilen
verilere göre İSFM' da Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları sırasıyla Sınıf içi İletişim,
Bireysel İlgi ve İhtiyaçlar, Eğitim ve İş İmkânı ve Ticaret Yapma olmak üzere dört alt boyutta
değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre kursiyerlerin Sınıf İçi İletişim Kurma
İhtiyacı ön plandadır. Kursiyerlerin yaş düzeyleri arttıkça "Ticaret Yapma'' eğilimi içinde oldukları ve
en çok konuşma becerisini geliştirmeye ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır.
This study refers to specify language-learning needs of adult who learn Turkish as a foreign language
at the Swedish Stockholm Folkuniversitetet (İSFM) and aimed to prove that differences of needs with
according to variables as age, gender and education. Iwai et al. (1999) developed under the name of
"Japanese Language Needs Analysis 1998-1999" and "Questionnaire On The Needs in Turkish
Learning" developed by Çangal (2013) adapted for the scale was used for research. The scale was
rearranged by taking the opinions of ISFM Turkish Instructor. The data is collected with the study
presented to the participants in English. The study group of this study is including 65 students who
have completed Turkish learning course in ISFM at years between 2016 and 2017 and filled the
research scale. The collected quantitative data within the scope of the survey that evaluated with
statistical analyses and also the support of qualitative data. Non-parametric tests are used for
quantitative analysis; non-parametric independent samples are used with Mann-Whitney U-Test and
Kruskal Wallis H-Test. SPSS 23 software is used to analyse the collected data and obtained results are
presented with based on qualitative data. According to the data that obtained from the survey, the needs
of language-learning of the Turkish language learning trainees in ISFM have emerged in four subdimensions: Communication with Each Other During in the Class, Individual Interests and Needs,
Education and Job Opportunity and Trade Making with respectively. Eventually, when the ages of the
trainees increase, they tend to "Trade" and they mostly need to improve their speaking skills.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
555491
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi a1 düzeyinde kullanılmak üzere Türkçe Onaylandı
konuşurların kullandıkları sözcük ve ifadelerin derlenerek bildirişim
Yüksek
konuları altında sınıflandırılması / Compiling and classifying words and
Lisans
expressions used by Turkish native speakers in communication subjects to Türkçe
be use at a1 level in teaching Turkish as a foreign language
2019
Yazar:SEMAHAT RESMİ CRAHAY
552 s.
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Araştırmanın amacı: Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde genel başlıklar altında önerilen
14 bildirişim konusu içinde, Türkçe konuşurların sıkça kullandıkları sözcük ve ifadelerden bir derlem
oluşturmak; bu derlemde yer alan sözcük ve ifadeleri, 14 bildirişim konusu altında sınıflandırarak
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, öğreniminde, değerlendirmelerinde ve materyal oluşturmada
kullanılmak üzere A1 düzeyine göre bildirişimsel yetkinliklerin temel taşı olan "sözcük öğretimi"ne
katkıda bulunmaktır. Araştırmanın evrenini; Türkiye'deki Türkçe konuşurlar, örneklemini ise
Türkiye'de "Basit Seçkisiz" örneklemeyle rastgele seçilen 45 Türkçe konuşurun ses kaydı
oluşturmuştur. Çalışmada saha araştırması yöntemi kullanılmıştır. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi'nde önerilen genel başlıklar hâlindeki 14 bildirişim konusu içinde geçen bildirişim
etkinliklerinin her biri için Türkçe konuşurların 45 adet ses kaydı alınmıştır. Bu ses kayıtlarında hangi
sözcük ve ifadelerin ne sıklıkla kullanıldığı saptanmıştır. Türkçe konuşurların sıklıkla kullandıkları
sözcükleri, ifadeleri saptamak ve araştırmanın verilerini çözümlenmek, "woordenteller" programıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları sonucunda önce genel başlıklar hâlindeki 14 bildirişim
konusunun alt bildirişim konuları oluşturulmuş; daha sonra bu bulgular, bildirişim konularının altında
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sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonunda; Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde önerilen
bildirişim konuları altında, Türkçe konuşurların sıkça kullandığı sözcük ve ifadelerinden oluşturulan
sınıflandırmayla: A1 düzeyinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, öğreniminde,
değerlendirilmesinde ve materyal geliştirmede hangi sözcüklerin ve ifadelerin öncelikle verilmesiyle
ilgili yol gösterici olmaya çalışılmıştır.. Ortak, standart ölçütlerle bildirişime dayalı, işlevsel ve başarılı
bir yabancı dil olarak Türkçe öğretimi gerçekleştirebilmek için önerilerde bulunulmuştur. Anahtar
sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Söz Varlığı, Sözlü Derlem, Bildirişim, Kullanım
Sıklığı
The aim of this study is to compile words and expressions used by Turkish native speakers in their
daily lives and to classify them into 14 communication fields proposed for Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) to be used at A1 level in Teaching Turkish as a
Foreign Language. Field research method has been used in this study. for each communicative act in 14
communicative fields proposed for CEFR with general titles, 45 Turkish native speakers have been
recorded. The frequency of words and expressions bave been calculated using "woordenteller"
program. The population of the study is Turkish native speakers in Turkey and the data comes from the
speech samples of 45 Turkish native speakers selected randomly. The results of the study have been
used to classify sub-categories of the 14 communications fields and findings have also been classified
under these specific subjects. At the end of the study, we have tried to state implications regarding the
order of words and expressions to be used in learning, teaching, evaluation and material design and
production at A1 level under communication fields proposed for CEFR. Further implications for
teaching Turkish as a Foreign Language with a common, communicative, functional and successful
approach have also been discussed. Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Vocabulary,
Verbal Corpus, Communication, Frequency of Use
Tez No İndirme Tez Künye
485972
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde planlı yazma ve değerlendirme
modelinin yazma becerisine etkisi / Effect of planned writing and
evaluation model on writing skill in teaching Turkish as a foreign language
Yazar:HATİCE ÇİĞDEM YILDIRIM
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler
ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli = 4+1 Planned Writing
and Assessment Model ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yazma becerisi = Writing skills ; Yazma dersi
= Writing classes ; Yazma öğretimi = Writing training

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2018
244 s.

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
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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 mixedmethods 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.
Tez No İndirme Tez Künye
510855
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde B1 düzeyinde kelime
öğretimi / in teaching Turkish as a foreign language vocabulary
teaching in the level of B1
Yazar:SERDAR BAŞUTKU
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal
Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçenin Eğitimi ve
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Kelime öğretimi = Vocabulary
teaching ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
133 s.

Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kaynak olarak kullanılan Ankara
Üniversitesi TÖMER Yeni Hitit 2 Yabancılar İçin Türkçe, Gazi Üniversitesi TÖMER ve İstanbul
DİLMER Yabancılar İçin Türkçe B1 düzeyi ders kitaplarındaki kelime öğretimi etkinliklerini
belirlemek ve değerlendirilmektir. Betimsel analiz yönteminin kullanıldığı çalışma tarama modeline
uygun olarak desenlenmiştir. Schmitt'in kelime öğretim stratejileri ışığında, araştırmada incelenen
kitaplardaki kelime öğretim etkinlikleri ve okuma metinlerinden hareketle, söz varlığının
karşılaştırmalı bir boyutta ortaklık veya bir bütünlük sağlayıp sağlamadığına yönelik bir tahlil
yapılmıştır. Söz konusu amaç çerçevesinde, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yaygın
olarak kullanılan Ankara Üniversitesi TÖMER Yeni Hitit 2, İstanbul Üniversitesi DİLMER ve Gazi
Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe (B1) düzeyi ders kitapları örneklem olarak alınmış ve
Schmitt'in (1997) belirlediği 15 farklı kelime öğretimi tekniği açısından incelenmiştir. Araştırma
sürecinde incelenen ders kitapları seçkisiz atama (random sampling) yöntemiyle belirlenmiştir. Her iki
ders kitabının kelime öğretim teknikleri karşılaştırılmış, kelime öğretim yaklaşımları ve etkinlik türleri
değerlendirilmiştir. Ayrıca, alanyazında yoğun olarak kullanılan bu üç kitaptaki ortak temalar
kapsamında kelime öğretimine yönelik etkinlikler ile soyut ve somut kelime hazinesi oranları
AOÖÇ'de belirtilen yönergeler doğrultusunda karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, A1 ve A2'de (temel seviye) öğretilecek
konular AOÖÇ'de belirtilen yönergeler doğrultusunda ele alındığı zaman, ortak konular ders
kitaplarında bütünlük arz etmektedir. Bu seviyede yaklaşık olarak 2000 kelimenin öğretildiği
söylenebilir. B1'de (orta seviye) ise, bu durum farklılık göstermektedir. Öğrenci, orta seviyeden
itibaren, bu çalışma doğrultusunda tespit edildiği üzere, soyut kavramlar, kalıp sözler ve deyimlerle
karşılaşmaktadır. Bu yüzden, öğrencinin, orta seviyeden itibaren soyut ifadelerle karşılaşarak, kültürün
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derinliklerine doğru bir ilerleme kaydettiğine ilişkin bir çıkarımda bulunulabilir. Ulaşılan sonuçlar göz
önüne alındığında, A1'de yeterli kelime haznesine sahip olmayan bir öğrenici, seviyeye uygun olmayan
metinlerle karşılaştığında, sıkılabilir ve bu da motivasyon eksikliğine yol açabilir. Bu nedenle,
öğrenicinin seviyesine uygun kelimelerin yer aldığı metinlerle karşılaşması önem arz etmektedir. Bu
bağlamda olay ve durum hikâyeleri, öğrenicinin kelime öğrenmesini kolaylaştıran bir unsur olarak
değerlendirilebilir. Orta seviye okuma kitaplarında, hayata yönelik gündelik konuşmalar, kalıp söz ve
ifadeler, kişiler ve olay örgüsü gibi unsurlar, öğrencinin merakını artırıp, kelime öğrenimini
kolaylaştırarak, kelime hazinesinin zenginleşmesi yönünde bir katkı sağlayacaktır. Kelime öğretiminde
kullanılan okuma metinleri, metin altı soruları ve etkinliklerinin niteliği üzerine çalışmalar
yapılmalıdır. Ders kitaplarındaki kelime öğretimi etkinlikleri kelime sıkılığı çalışmalarıyla uygunluk
arz edecek şekilde kurgulanmalıdır. Özellikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde oluşturulacak
ders araç-gereçlerindeki okuma metinlerinde yeni kelime öğretiminden daha çok önceden öğrenilen
kelimelerin pekiştirilmesine ya da kullanımına yönelik çalışmalara da yer verilmelidir. Türkçenin
yabancı dil olarak öğretiminde temel-orta-ileri düzeyler için belirlenen temalara göre geçmişten
günümüze kadar hazırlanan ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ve metin altı sorularının, Schmitt'in
kelime öğretimi etkinliklerine yönelik belirlemiş olduğu tekniklerin göz önünde bulundurularak
yapılandırılmasının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenleri olumlu yönde etkileyeceği
öngörülmektedir. Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, kelime öğretimi, kelime
edinim teknikleri.
The aim of this study is to determine and evaluate the vocabulary teaching activities in the textbooks of
Ankara University TÖMER Yeni Hitit 2 For Foreigners, Gazi University TÖMER and İstanbul
DİLMER Foreign Language for Foreigners B1 level textbooks employed as sources in teaching
Turkish as a foreign language. The study in which the descriptive analysis method is used has been
designed in accordance with the screening model. In the light of Schmitt's vocabulary teaching
strategies, an analysis has been conducted on the basis of the vocabulary teaching activities and reading
texts in the books examined in the research to determine whether the verbal existence provides a
partnership or a unity on a comparative dimension. As part of the particular aim, Ankara University
TÖMER Yeni Hitit 2, İstanbul University DİLMER and Gazi University TÖMER For foreigners,
Turkish (B1) textbooks were taken as samples and examined in the context of 15 different vocabulary
teaching techniques determined by Schmitt (1997). Textbooks examined during the research process
were determined through the random sampling method. The vocabulary teaching techniques of both
textbooks were compared, vocabulary teaching approaches and activity types being evaluated. In
addition, the activities related to vocabulary teaching as well as abstract and concrete vocabulary ratios
within the scope of common themes in these three books that are used extensively in the literature,
have been evaluated comparatively in the direction of the guidelines indicated in CEFR. According to
the results obtained, when, in teaching Turkish as a foreign language, the topics to be taught at A1 and
A2 (basic levels) are discussed in the direction of the guidelines indicated in CEFR, common subjects
show integrity in textbooks. It can be said that nearly 2000 words are taught at this level. At B1
(intermediate level), this the case is different. From the intermediate level, the student, as determined in
the direction of this study, encounters abstract concepts, pattern words and phrases. Therefore, from the
middle level, it might be inferred that the student is making progress towards the depth of culture by
encountering abstract expressions. Given the results achieved, a learner who does not have a sufficient
knowledge of vocabulary at A1 may feel bored leading to a lack of motivation when faced with
unsuitable texts for the level. For this reason, it is important that a learner encounter texts in which the
words appropriate to the level of the learner occur. In this context, event and situation narratives can be
regarded as an element facilitating vocabulary learning for the learner. In intermediate level reading
books, daily conversation about life, phrases and expressions, elements such as people and chain of
events will contribute to vocabulary expansion by increasing learners' curiosity and facilitating their
vocabulary learning. Reading texts used in vocabulary teaching, sub-text questions and the nature of
their activities should be studied. The vocabulary teaching activities in the textbooks should be
structured in a way that conforms to the word-tightness studies. Particularly in the reading texts of the
lesson tools which will be formed in the teaching of the Turkish language as a foreign language, more
studies should be done for the consolidation or use of the words learned previously than the new
vocabulary teaching. The structuring of the reading texts and the text sub-questions in textbooks
prepared from the past as textbooks prepared according to the themes determined for the basic-middleadvanced levels in the teaching of Turkish as a foreign language by taking into account the techniques
that Schmitt has determined for the activities of vocabulary teaching have a positive impact on Turkish
learners It is envisaged. Key Words: teaching Turkish as a foreign language, vocabulary teaching,
building vocabulary techniques.
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Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
482010
Gürcü öğrencilerin yazma becerileri (Batum Şota Rustaveli Devlet
Onaylandı
Üniversitesi Türkoloji bölümü örneği) / Writing abilities of georgia
Yüksek
students(Batum Shota Rustaveli State University example)
Lisans
Yazar:İZA GORDELADZE
Türkçe
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
2017
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
122 s.
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Gürcüler = Georgians ;
Türkoloji = Turcology ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı
uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Yazma becerisi = Writing
skills ; Üniversite öğrencileri = University students
Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Gürcü öğrencilerin Türkçe öğrenirken yazılı
anlatımda yaptıkları yanlışlar incelenmiştir. Çalışma Gürcistan'daki Batum Şota Rustaveli Devlet
Üniversitesi'nin Türkoloji Bölümünde 2016-2017 eğitim öğretim yılında orta seviyede okuyan 45
Gürcü öğrenci üzerinde yapılmıştır.Yapılan bu çalışmada Gürcü öğrencilerin yazma becerisinde yaptığı
yanlışlar tespit edilmiş ve yanlışların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur. Tez dört ana bölümden
oluşmaktadır: Giriş bölümde araştırmanın gerekçelerini oluşturan "Problem Durumu", "Araştırmanın
Amacı ve Önemi", "Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları", "Araştırmanın Yöntemi", "Materyal",
"Verilerin Toplanması ve Analizi", "Tanımlar" başlıklarına yer verilmiştir. "Çalışma İle İlgili Temel
Kavramlar"araştırmanın birinci bölümündedir."Bulgular ve Yorumlar" çalışmanın ikinci bölümünü
oluşturmaktadır.Çalışmanın üçüncü bölümü "Sonuç ve Öneriler" bölümüdür. Araştırma sürecinde
ölçme aracı olarak "Kişisel Bilgi Formu" ve "Dereceli Puanlama Anahtarı" kullanılmıştır. Araştırmanın
verileri, öğrencilere anket uygulanarak ve 150-200 kelimelik birer bilgilendirici ve hikaye edici
kompozisyon yazdırılarak toplanmıştır.Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ölçme
süreci sonunda elde edilen bulgulardan hareketle veriler, Microsoft Office Excel ve Microsoft Word
programlarında tablolaştırılarak,araştırmanın sonuçlarına yer verilmiş ve bu sonuçlar ışığında çeşitli
önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yazma Becerisi, Dil Öğretimi,Yabancılara Türkçe
Öğretimi.
This study investigates the common writing errors for Georgian students learning Turkish as a foreign
language. The study was conducted at Batumi Şota Rustaveli state university in Georgia, faculty of
Turkish Studies for the academic year of 2016-2017 with participation of forty five students who are in
their intermediate level. The research confirmed that Georgian students tend to have tremendous
mistakes in writing skills; the study also provides genuine solutions to overcome the obstacles. The
thesis contains four main chapters: introduction, research methods (problem statement, research
purpose and objective), data analysis and data collection methods. Apart from that the basic concepts
of the study have been discussed in the first chapter, while findings and comments are in the second
chapter, the third one refers to research approaches, the last chapter is conclusion. During the study,
personal information form and grading scale were used as a measurement tool. The data of the study
was collected through questionnaire distributed to a target group. In addition, each student in the target
group was asked to write 150-200-word informative passage and a composition. The study is
qualitative in method, nevertheless the data was obtained through using various techniques to achieve
remarkable findings, for instance the tables and graphs in the study were drown by using the Microsoft
office programs (word and excel). key words: Writing skill, Language teaching, Teaching Turkish with
foreigners
Tez No İndirme Tez Künye
447600
Yedi İklim Türkçe öğretim seti B1, B2 ve C1 seviyesi ders kitaplarındaki
metinlerin yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımı açısından
incelenmesi / Investigations to determine the role of Yedi İklim Turkish
set B1, B2 and C1 on Turkish cultural immersion
Yazar:GÜLCE DOĞAN
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
93 s.
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Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language teaching ;
Kültür = Culture ; Kültürel etki = 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
Tez No İndirme Tez Künye
429395
Türkiye'ye gelen Afganistanlı öğrencilere yabancı dil olarak Türkçenin
öğretimi üzerine bir değerlendirme (2008-2012) / Using lullabies and
rhymes to improve pronounciation skills in teaching Turkish as a foreign
language (2008-2012)
Yazar:AYSULTAN HAYRİ
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Öğretmenliği Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Afganlılar = Afghans ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu
öğrenciler = Foreign domestic students

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2016
196 s.

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.
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
463403
Dîvânu Lugâti't-Türk'te yer alan yabancılara Türkçe öğretimi
unsurları / Turkish schooling elements for foreigners in Dîvânu
Lugâtı̇ 't-Türk
Yazar:ALPER TOK
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish
Language and Literature
Dizin:

Durumu
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'tTürk 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
Tez No İndirme Tez Künye
463409
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 / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language
and Literature

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
110 s.
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Dizin:
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
transmission. Keywords: Teaching Turkish to foreigners, Dîvânu Lugâti't-Türk, Proverbs, Cultural
Transmission.
Tez No İndirme Tez Künye
414630
Türkçe öğrenen Mısırlı öğrencilerin yazılı anlatımında yaptıkları ad durum
eki yanlışları / As Turkish language learners, Egyptian students' case affix
errors in writing
Yazar:AYNUR ARHAN
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil yanlışları = Linguistic mistakes ; Dil öğrenimi = Study of
languages ; Dilbilgisi-ekler = Grammar-suffixes ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign
language learning ; Yabancı uyruklu = Foreign domectic ; Yabancı uyruklu
öğrenciler = Foreign domestic students ; Yazılı anlatım = Written
expression ; Öğrenme = Learning

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
98 s.

Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Mısırlı öğrencilerin Türkçe öğrenirken yazılı
anlatımda yaptıkları ad durum eki yanlışları incelenmiştir. Çalışma İskenderiye Yunus Emre Türk
Kültür Merkezinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen temel sevideki 75 öğrenci üzerinde yapılmıştır.
Yapılan bu çalışmada İskenderiye'deki öğrencilerin yazma becerisinde yaptığı ad durum eki yanlışları
tespit edilmiş ve bu yanlışların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur. Bu araştırmada öğrencilerin
yazılı anlatım problemleriyle ilgili veriler, öğrencilere A1 seviyesi için, "1.Bir gününüzü anlatınız. 2.
Ailenizi anlatınız. 3. Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? Neler yaparsınız?"; A2 seviyesi
öğrenciler için ise, "1. Arkadaşınızın e-postasını okuyunuz. Ona bir cevap yazınız. 2). Sizi en çok
etkileyen film nedir? Niçin? Bu filmi anlatınız. 3).İnsanların hayatında teknolojinin yeri nedir?
Teknolojinin Olumlu ve olumsuz yönlerini anlatınız." başlıklı konuların yazdırılmasıyla elde edilmiştir.
Bu yazılı anlatım sırasında öğrenciler kendilerine verilen üç konudan herhangi birini seçerek
yazmışlardır. Öğrencilerin Türkçe yazılı anlatımda yaptığı hataları, biçim bilgisi (morfoloji), ad durum
ekleri (belirtme, kalma, ayrılma ve yönelme durumu) ve sözcük bilgisi şeklinde gruplara ayrılarak
tarama yöntemiyle incelenmiştir.
In this study, the Egyptian students learn Turkish as a foreign language in writing the name of their
learning Turkish state wrong attachment were examined. Studies have been made in the basic level of
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Alexandria Yunus Emre Turkish as a foreign language learner students in the Turkish Cultural Centre
on 75 In this study have been identified in addition to state his name wrong on the writing skills of
students in Alexandria and presented recommendations for the solution of this mistake. Data on
students' writing in this research problem for the A1 level, 1.Explain your day? Describe your family?
3. How would you assess your spare time? What do you do? For the A2 level students 1. Read your
friend's e-mail. Write him an answer. 2). What is the movie that affect you the most? And Why? Can
you describe this movie. 3) What is the role of technology in your life? Describe the positive and
negative aspects of technology. These subjects were given to students write an essay about it given to
them by selecting one of the three students were asked. Students and mistakes made in Turkish written
descriptions, morphology (Morphology) under the title, name status attachments (lean, indicating, left,
separation and orientation status) grouped as errors made in writing, was investigated by scanning
methods.
Tez No İndirme Tez Künye
290676
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

Durumu
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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2011

25

Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
144 s.
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
Bu araştırmanın amacı, ?Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin genel olarak Türkçe dil bilgisi
ve bunun içerisinde ad durum ekleri ile ilgili görüşleri nelerdir?? sorusuna cevap
aramaktır.Araştırmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin Türkçe dil bilgisi ve ad durum
ekleri ile ilgili görüşlerini belirlemek için introspektif odak grup görüşmesi tabanlı nitel bir yöntem
kullanılmıştır.Araştırmanın evrenini Ankara Üniversitesi TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise araştırmanın yürütüldüğü zaman diliminde
Ankara Üniversitesi TÖMER'de Temel I-B ve Temel II-A kurlarında Türkçe öğrenen öğrenciler
oluşturmuştur. Araştırma kapsamında öncelikle, 01.09.2010-31.10.2010 tarihlerinde Ankara
Üniversitesi TÖMER'de Temel I-B seviyesinde öğrenim görmekte olan 17 öğrenciye uzman görüşü
alınarak hazırlanan ve ad durum ekleriyle ilgili bilgiyi ölçme amaçlı bir uygulama yapılmıştır.
Uygulama sonucunda öğrencilerin doldurdukları çalışma kâğıtlarındaki doğru ve yanlışlar belirlenmiş
ve 8 öğrenci üst, orta ve alt grup şeklinde sınıflandırılarak bu öğrencilerle odak grup görüşmeleri
yapılmıştır. Odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizi ile
incelenerek, araştırmanın 9 alt amacına yönelik bulgular elde edilmiştir.Araştırmadan elde edilen
bulgularda ise Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bu bireylerin Türkçe dil bilgisi ve ad durum
eklerinin kullanımı ile ilgili görüşlerinin genel olarak; Türkçe öğrenmenin ve Türkçe dil bilgisinin zor
olmadığı, ana dilin Türkçeyi öğrenmede ve Türkçedeki ad durum eklerini kullanmada olumlu ve
olumsuz etkilerinin olduğu, ad durum ekleri kullanırken hata yapmanın dikkatsizlikten ana dilin
etkisine kadar pek çok nedenin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, ders kitabı
hazırlayan uzmanlara, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten uzmanlara ve kurumlara çeşitli önerilerde
bulunulmuştur. Ayrıca, araştırmanın bir sonucu olarak da A1-A2 seviyelerine uygun olarak hazırlanmış
?eylemler ve aldıkları ad durum ekleri? listesi de ekte sunulmuştur.
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 09/01/201010/31/2010. 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 focusgroup 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.
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu
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Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma metinleri ve yardımcı okuma
kitapları üzerine bir araştırma / A survey on reading texts and
supplementary reading books for foreigners learning turkish
Yazar:PINAR ŞİMŞEK
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kitaplar = Books ; Metin okuma
= Text reading ; Okuma metinleri = Reading texts ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; Yabancılar = Foreigners ; Yardımcı okuma kitapları =
Supplementary reading books ; Öğretim = Teaching

Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2011
239 s.

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.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
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
278253
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilköğretimin ikinci kademesinde
Onaylandı
öğrenim gören yabancılara Türkçe öğretimi üzerine bir değerlendirme / An Doktora
evaluation on teaching Turkish to foreigners attending lower secondary
Türkçe
(middle) school in Turkish Republic of North Cyprus
2010
Yazar:ŞENTAÇ ARI
326 s.
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türk
Edebiyatı Bölümü / Türkçe Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
= Turkish Republic of Northern Cyprus ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
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teaching ; Öğretim = Teaching ; İlköğretim = Primary education
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
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
Tez
İndirme
No
42711 Bu tezin, veri tabanı üzerinden
yayınlanma izni
bulunmamaktadır. Yayınlanma
izni olmayan tezlerin basılı
kopyalarına Üniversite
kütüphaneniz aracılığıyla
(TÜBESS üzerinden)
erişebilirsiniz.

Tez Künye

Durumu

Türkiye'ye eğitim-öğretim maksadıyla gelen Kırgız Onaylandı
öğrencilerde görülen dil, kültür ve sosyal
Yüksek
problemleri ve çözüm teklifleri /
Lisans
Yazar:TANSEL KOZAN
Türkçe
Danışman: PROF.DR. ABDURRAHMAN
1995
GÜZEL
160 s.
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil problemleri = Language problems ; Dil
öğretimi = Language teaching ; Kırgızlar =
Kyrgyzs ; Sosyal değişme = Social change ; Sosyal
özellikler = Social properties ; Sosyokültürel
sorunlar = Socio-cultural problems ; Türk-Kırgız
ilişkileri = Turkish-Kirghiz relations ; Uyum =
Adjustment ; Yabancı uyruklu öğrenciler =
Foreign domestic students ; Öğrenciler = Students

ÖZET Bu araştırmada Türkiye'ye eğitim - öğretim amacıyla gelen öğrencilerin dil, kültür ve sosyal
problemleri incelenmiş, çözüm teklifleri sunulmuştur. 1992 - 1993 öğretim yılından başlayarak Türk
cumhuriyetleri, Kırgızistan ve Kırgız öğrenciler hakkında günümüze kadar yazılmış kaynaklar
incelenmiş, öğrencilerle yazılı mülakatlar yapılmış, konuyla ilgili dernek, vakıf, kamu kuruluşları ve
şahıslarla görülmüş, bu bilgiler ışığında öğrenci problemleri nesnel bir anlatımla verilmeye
çalışılmıştır. Araştırma öncesinde Kırgızistan'ın tarihi, coğrafi, siyasi, sosyal, kültürel ve demografik
yapısı, ekonomisi, eğitim sistemi ve dili ayrıntılı olarak incelenmiş ve problemlerin daha iyi
anlaşılması için kaynak olarak verilmiştir. Araştırmada : Birinci Bölümde : Kırgız Eğitim Sistemi
İkinci Bölümde : Dil ve Edebiyatı üçüncü Bölümde : Dil, Kültür ve Sosyal Problemleri verilmiş,
çözüm teklifleri sunulmuştur. Bu çalışma neticesinde ülkemizde eğitim - öğretim gören öğrencilerin
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Türkiye'de bulundukları süre içerisinde ne gibi problemlerle karşılaştıkları ve istekleri
belirlenmiş,verilecek hizmetlerin geliştirilmesi, daha sonraki yıllarda benzer problemi yaşamamaları
için önlemler almak amaç edinmiştir.
SUMMARY In this survey, the language, culture and social problems of the students who came to
Turkey for Education were examined and the solution proposals were offered. Beginnig with 1992 1993 Educational year, the sources which were published about the Turkish Republics, Kirghizistan
and the Kirghiz students were examined, the written interviews with the students were had, the
meetings with the associations, pious foundations, and the public institutions which were related with
the subject were had, in the light of give the students problems by an objective explanation. Before the
survey, Kirghizistan' s historical, geographical, political, social, cultural and democratic stuation, it's
economy, educational system and language were examined detailed and in order to understand the
problems better it was given as a source. In the survey : In the first part: Educational System of Kirghiz
In the second part: Kirghiz Language and Literature In the third part : Language, Culture and social
problems were given and solution proposals were put forward. As a result of this attempt, what kind of
problems the students educated in our country meet and their wishes weredetermined when they are in
Turkey, Taking precautions is intended to improe the duties which will be given and in order not to
hare the similar problems in the future.
Tez
İndirme Tez Künye
No
19978
Yabancıların Türkçe'yi öğrenmeleri esnasında yaptıkları isim hal ekleri
yanlışları ve bu konunun değerlendirilmesi /
Yazar:AYDANUR ÖZKAN (ALTAŞ)
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçenin
Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language
and Literature
Dizin:Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching ; İsim hal ekleri = Noun case affixes

Tez
İndirme Tez Künye
No
19980
Yabancılara Türkçenin öğretiminde bir metod denemesi /
Yazar:EROL BARIN
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçenin
Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching
methods

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
1992
178 s.

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
1992
119 s.

Abdurrahman Özkan, Prof., Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk
Dili
Tez No İndirme Tez Künye
643511
Türk öğrencilerin Gürcüce öğreniminde karşılaştıkları sorunlar /
Problems Turkish students encounter when learning Georgian
Yazar:MALVINA MIKELADZE
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN ÖZKAN
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve
Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Dil = Language ; Öğrenen becerileri = Learning skills

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
118 s.
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Bu çalışmada Türk öğrencilerin Gürcüce öğreniminde karşılaştıkları sorunlar incelenmiştir.
Çalışmamız Gürcistan'da Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesinde Gürcüce hazırlık kursunu alan
on iki ve hazırlık kursunu tamamlayıp eğitim-öğretim aşamasına geçen on üç öğrenciye anket
uygulanarak yapılmıştır. Öğrencilere Gürcüceden Türkçeye ve Türkçeden Gürcüceye çeviriler
uygulanmıştır. Dil bilgisindeki sorunları tespit etmek amacıyla çokluk ekinin, Gürcücedeki var, yok
kelimelerinin ve fiillerin zamana göre yazılması ile ilgili alıştırmalar yaptırılmış, yazma becerilerini
anlayabilmemiz için de "Benim Ailem", Yaşadığım Şehir", Gürcü Arkadaşım", "Benim Üniversitem"
başlılıklarından birini seçtirip kısa kompozisyonlar yazdırılmıştır. Öğrencilerin telaffuzlarındaki
sorunlar, Gürcücede bulunan seslerle başlayan kelimeler ve üst üste gelen ünsüzlerin yer aldığı
sözcüklerin ses kayıtlarına göre değerlendirilmiştir. Çalışmamız, giriş bölümü dışında üç bölümden
oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın amacına, problem durumuna, veri analizine yer
verilmiştir. Birinci bölümde Gürcü dilinin kısa tarihi, Gürcüce-Türkçe etkileşimi, Gürcistan'da
Türkoloji çalışmaları ve genel kuramsal bilgiler incelenmiştir. İkinci bölümde nitel araştırma
yöntemiyle elde edilen bilgilere dayanarak Türk öğrencilerin Gürcü dili öğrenirken karşılaştıkları
sorunlar tespit edilmiştir. Üçüncü bölümde elde ettiğimiz bilgilerden yola çıkarak tespit ettiğimiz
yanlışlıklar ve sorunlar diyagramlarda gösterilip çözümlenmesine yönelik yorumlar yapılmıştır. Deney
gruplarının kişisel bilgileri tablolaştırılmıştır. Verilerin doğal ortamda toplanması ve yorumlayıcı
yaklaşımla analiz edilebilmesi için çalışmamız nitel araştırma yöntemiyle yapılmıştır.
In this study, the problems encountered by Turkish students in learning Georgian were analyzed. Our
stady was carried out by applying a questionnaire to 12 students who take Georgian preparatory course
and course and 13 students who completed the preparatory and passed to education at Batumi Shota
Rustaveli State University in Georgia. The students were applied translation from Georgian to Turkish
and from Turkish to Georgian. In order to identify the problems in grammer. Exercises like writing the
plural suffix, the words "var", (have, has) "yok" (haven`t, hasn`t), in Georgian and writing the verbs
according to time were carried out. In order to understand writing skills short compositions were
written by chousing one of the titles like: "My Family, My City, My Georgian Friend and My
University". The problems in pronunciation of the students were evoluated according to the words that
start with letters at the beginning on Georgian and voice records of the words that include consecutive
consonants. Our study consists of three parts of three sections apart from the introduction. The purpose
of the research the problem status data analysis are included. In the first part: a short history of
Georgian language, Georgian-Turkish interaction, Turkology studies in Georgia and general
institutional information were analyzed. In the second part: the problems encountered by Turkish
students in learning Georgian language were identified according to the information obtained with the
qualitative research method. In the third part: based on the information we obtained, the errors and the
problems detected were shown in the diagrams and comments were made to resolve. Personal
information of the experimental groups are tabulated to collect the data in the natural environment and
analyze it with an interpretive approach. Our study was made with qualitative research method.
Tez No İndirme Tez Künye
634647
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde telaffuz: Bir karma yöntem
araştırması ve ünlülerin telaffuz öğretimine yönelik yeni bir teknik /
Pronunciation in teaching Turkish as a foreign language: A mixed method
research and a new technique about teaching vowel pronunciations
Yazar:AHMET KOÇAK
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN ÖZKAN
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Ses analizi = Voice analysis ; Ses bilgisi = Phonetic ; Ses eğitimi =
Voice training ; Ses çalışmaları = Sound studies ; Telaffuz =
Pronunciation ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2020
680 s.

Bu çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin zorlandığı konuşma becerisinde
ayırt edici bir özellik olan telaffuz konusunu kapsamlı bir şekilde incelemek ve "Görsel-İşitsel
Özdeşliğe Dayalı Çağrışım Tekniği"nin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin telaffuz
becerisine etkisini belirlemektir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı bu
çalışma, deneysel desenli bir "karma yöntem" araştırmasıdır. Araştırmanın nicel boyutunda tarama
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modeli ve kontrol gruplu ön test-son test modelli deneysel model kullanılmıştır. Nicel boyutta çalışma
grubunu, 2017-2018 ve 2018-2019 öğretim yıllarında Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezinde (SÜ-TÖMER) Türkçe öğrenen 68 ülkeden 510 öğrenci ve aynı yıllarda SÜTÖMER'de görev yapan 20 öğretim görevlisi oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmanın deneysel kısmında
2017-2018 öğretim yılında SÜ-TÖMER'de kayıtlı A1 seviyesindeki öğrencilerden alt örnekleme
yöntemi kullanılarak amaçlı örnekleme modeliyle 28 öğrenciden oluşan deney ve kontrol grupları
oluşturulmuştur. Bu çalışma gruplarına telaffuza ilişkin tutum ve ilgiyi, telaffuzu geliştirme
kaynaklarını, dil öğrenme ve Türkçe seslerin zorluk algısını ve yabancı öğrencilerin ana dillerinde
bulunmayan sesleri belirlemeyi amaçlayan dört anket uygulanmıştır. Deneysel uygulamanın yapıldığı
deney grubunda "Görsel-İşitsel Özdeşliğe Dayalı Çağrışım Tekniği" kullanılmıştır. Nitel boyutta
öğretici çalışma grubunu 2017-2018 ve 2018-2019 öğretim yıllarında SÜ-TÖMER'de görev yapan 23
öğretim görevlisi oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel boyutunda ise öğreticilere yapılandırılmış
görüşme formu uygulanmış, elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Deneysel çalışmada deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ünlü telaffuzları ön test ve son test
olarak kayıt altına alınmıştır. Elde edilen formant frekansları, PRAAT ses analizi programı ile analiz
edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen formant frekanslarının değerlendirilmesi için ölçüt olarak yine
aynı öğretim yılında SÜ-TÖMER'de görev yapan ve yaş ortalaması deney ve kontrol gruplarındaki
öğrencilere yakın olan 15 öğretim görevlisinden alınan ünlü telaffuzlarının ortalaması kullanılmıştır.
Öğrencilere ait ünlü telaffuzları formant frekansının öğretici değerlerine yakınlığı veya uzaklığı
oranında telaffuzda gelişim olup olmadığı PYTHON programı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
Öğrenci telaffuzları nicelik olarak değerlendirilmesinin yanı sıra "İşitsel Kalite Değerlendirme Formu"
ile nitelik olarak da değerlendirilmiştir. Araştırmanın bir parçası olarak deneysel bulgularla
karşılaştırma amacıyla Türkçe öğretim setlerindeki (İstanbul, Yeni Hitit, Yedi İklim) ünlü telaffuzları
da analiz edilmiştir. Ayrıca daha önceki çalışmalarda Türkçe ünlülerin temel frekans ve formant
frekansı değerleri ile ilgili elde edilen bulgular da analize dâhil edilmiştir. Araştırmada, yapılan
analizler sonucunda elde edilen nicel ve nitel bulgular yabancı öğrencilerin /ğ/ dışındaki ünsüzlerin
telaffuzunda bir sorun yaşamadığını ortaya koymuştur. Buna karşılık genel olarak ünlülerde ve
özellikle /ı/, /ö/ ve /ü/ ünlülerinin telaffuzunda neredeyse bütün yabancı öğrencilerin sorun yaşadığı
belirlenmiştir. Araştırmanın deneysel kısmında deney grubuna uygulanan "Görsel-İşitsel Özdeşliğe
Dayalı Çağrışım Tekniği"nin başta /ı/, /ö/ ve /ü/ olmak üzere ünlü telaffuzlarının öğretiminde olumlu
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi,
Konuşma Becerisi, Telaffuz Öğretimi, Görsel-İşitsel Özdeşliğe Dayalı Çağrışım Tekniği
The aim of this study is to comprehensively examine the subject of pronunciation, which is a
distinctive feature in the speaking skill that students, learning Turkish as a foreign language, have
difficulty with and to determine the effect of the "Associative Technique Based on Audiovisual
Identicalness" on the pronunciation skill of these students who learn Turkish as a foreign language.
This study, in which quantitative and qualitative research methods are used together, is an experimental
patterned "mixed method" research. In the quantitative dimension of the research, the survey model
and the experimental model with the control group pretest-posttest model were used. The quantitative
study group consists of 510 students from 68 countries learning Turkish at the Selçuk University
Turkish Language Teaching Application and Research Center (SÜ-TÖMER) in 2017-2018 and 20182019 academic years, and 20 lecturers working at SÜ-TÖMER in the same years. In addition to this,
experimental and control groups consisting of 28 students, from the A1 level students registered in SÜTÖMER in the 2017-2018 academic year, were formed in the experimental part of the research by
using sub-sampling method with the purposive sample model. Four questionnaires were applied to
these study groups aiming to identify attitude and interest in pronunciation, sources of pronunciation
development, language learning and perception of difficulty in Turkish voices and voices that are not
available in foreign students' native languages. "Associative Technique Based on Audiovisual
Identicalness" was used in the experimental group where experimental application was performed. In
the qualitative dimension, teacher working group consisted of 23 instructors working at SÜ-TÖMER in
the 2017-2018 and 2018-2019 academic years. In the qualitative dimension of the research, a structured
interview form was applied to the teachers and the content analysis method was used in the analysis of
the qualitative data obtained. In the experimental study, the pronunciations of vowels by the students in
the experimental and control groups were recorded as pretest and posttest. The formant frequencies
obtained were analyzed with the PRAAT sound analysis program. In order to evaluate the formant
frequencies obtained from students, the average of the vowel pronunciations from 15 lecturers working
in SÜ-TÖMER in the same academic year and whose average age was close to the students in the
experimental and control groups were used. Students' vowel pronunciations of the formant frequency
were analyzed statistically, with the PYTHON program, to find whether there was any improvement in
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their pronunciation in relation to rate of its proximity or distance from teachers' pronunciations. In
addition to quantitatively evaluating students' pronunciaitons, they were also evaluated as qualities with
the "Auditory Quality Evaluation Form". In order to compare with the experimental findings, as a part
of the research, the vowel pronunciations in Turkish teaching sets (İstanbul, Yeni Hitit, Yedi İklim)
were also analyzed. In addition, the findings obtained from the fundamental and formant frequency
values of Turkish vowels in previous studies were also included in the analysis. Quantitative and
qualitative findings obtained as a result of the analyzes conducted in the research, revealed that foreign
students do not have any problem in the pronunciation of consonants outside /ğ/. On the other hand,
almost all foreign students have problems in vowels in general and in the pronunciation of /i/, /ö/ and
/ü/ vowels in perticular. In the experimental part of the research, it has been determined that the
"Associative Technique Based on Audiovisual Identicalness" has a positive effect on the teaching of
vowel pronunciations, especially /ı/, /ö/ and /ü/. Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language,
Speaking Skill, Pronunciation Instruction, Associative Technique Based on Audiovisual Identity
Abide Doğan, Prof., Hacettepe Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
285921
Türkçe ve İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan iki seri Onaylandı
kitabın sözcük öğretimi açısından karşılaştırılması / The comparison of two Yüksek
coursebooks on teaching Turkish and English as foreign languages on the Lisans
basis of vocabulary instruction
Türkçe
Yazar:NADİDE GÜHER ERER
2011
Danışman: PROF. DR. ABİDE DOĞAN
168 s.
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language teaching ;
Dilbilgisi = Grammar ; Karşılaştırmalı dilbilim = Comparative linquistics ;
Kelime öğretimi = Vocabulary teaching ; Kelimeler = Words ; Kitaplar =
Books ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Öğretim = Teaching ; İngilizce dersi = English lessons
?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
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carried out.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.
Adem İşçan, Prof., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
445619
Yabancılara Türkçe öğretiminde filmlerin kullanımı (Selvi Boylum Al
Yazmalım filmi örneği) / Using the films in teaching Turkish to
foreigners (The example of the film Selvi Boylum Al Yazmalım)
Yazar:MAHMUT DELEN
Danışman: DOÇ. DR. ADEM İŞCAN
Yer Bilgisi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Film = Film ; Sinema = Cinema ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancılar =
Foreigners

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
105 s.

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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Tez No İndirme Tez Künye
481310
Yabancılara Türkçe öğretiminde film kullanımının öğrencilerin anlama
becerisine etkisi / Effect of film usage on the understanding of the students in
turkish 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:Anlama = Understanding ; Dil öğretimi = Language teaching ; Film =
Film ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu = Foreign domectic ;
Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Öğretim yöntemleri
= Teaching methods

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
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/watchingcomprehension 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
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.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
529622
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yeni
Onaylandı
Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı: (A1-A2 düzeyi) / Transmission of
Yüksek
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culture on textbooks of teaching Turkish as a foreign language: New Hitit
Turkish for Foreigners Textbook (Levels A1-A2)
Yazar:ESRA SAYİD AÇIKGÖZ
Danışman: PROF. DR. ADEM İŞCAN
Yer Bilgisi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Kültür = Culture ; Kültürel aktarım =
Cultural transfer ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language
education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Lisans
Türkçe
2018
122 s.

Bu çalışmada Türkçenin Yabancı Dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarından biri olan "Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı (A1 ve A2 Düzeyi)" kültür aktarımı açısından incelenmiştir. Eğitim
öğretim süreci boyunca en çok kullanılan eğitim materyallerinden biri ders kitaplarıdır. Seviyeye uygun
hazırlanmış ders kitapları öğrenme öğretme sürecinin başarısı için önemlidir. Bu amaçla yabancılara
Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının özellikleri ve kitaplar hazırlanırken dikkat edilmesi
gerekenler konularında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmada Okur ve Keskin (2013) tarafından
kullanılan "Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt Ögeler" ölçeği esas alınmıştır. Daha sonra bu ölçek
Türkçe Eğitimi bölümünde görev yapan, alan uzmanı, dört öğretim üyesi tarafından incelenmiş ve ölçüte
son hali verilmiştir Çalışma temel, orta ve yüksek düzeylerden oluşan Yeni Hitit Ders Kitabı'nın, 'Yeni
Hitit A1-A2' seviyesinde bulunan toplam 12 ünitedeki metinler ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışma, nitel bir
araştırma olarak desenlenmiştir. Veriler nitel araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden doküman
incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda örneklem olarak seçilen ders
kitaplarının kültür aktarımı açısından yeterli oldukları ancak bazı eksikliklerinin bulunduğu ifade edilmiştir.
İncelenen ders kitabında, kültür ögelerinin dağılımının dengeli olmadığı ve hedef kültüre, farklı kültürlere
yer verilmesine rağmen hedef ve kaynak kültürün karşılaştırılmasına yeterince yer verilmediği sonuçlarına
ulaşılmıştır. Bu çalışma aracılığıyla bundan sonra hazırlanacak yeni öğretim materyalleri için veri imkânı
sunulmaya çalışılmış, bu alana katkı sağlamak amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi, ders kitabı, kültür, kültür aktarımı, ders kitapları, metinler, Yeni Hitit Ders Kitabı.
Throughout this study, "The New Hitit Turkish for Foreigners Textbook (Levels A1-A2)" which is one of
the textbooks used in teaching Turkish as a foreign language, is studied in terms of cultural transmission.
Textbooks are one of the widely used materials during teaching processes. Textbooks fitting to the
appropriate level are important for the success of the teaching and learning processes. To that end, the
characteristics of the textbooks used to teach Turkish to foreigners and the studies on the remarkable
qualities of preparing textbooks are studied closely. The study is based on the scale, "Cultural items and
sub-items reflecting on the texts" which is used by Okur and Keskin (2013). The suggested scale is studied
and finalized by four specialist associates. The study is limited to the texts used in the twelve units of "The
New Hitit A1-A2 (elementary level)", which also has elementary, intermediate and advanced level
textbooks. This study is figured out as qualitative research. The data is collected by document analysis
technic, which is a data collecting method in qualitative researches. As a result of the study, it is discovered
that the sample textbook is adequate in terms of cultural transmission; however, it has some inadequate
parts. The study detects that the sample textbook looks adequate in terms of cultural transmission; however,
it has some inadequate elements. It is concluded that the distribution of cultural items in the textbook is not
balanced, and despite including the target culture and other different cultures adequately, the comparison of
target and source cultures is not sufficiently involved in the book. This study aims at providing data for the
future teaching materials and at contributing to the field. Keywords: Teaching Turkish as a foreign
language, textbook, culture, cultural transmission, texts, The New Hitit Textbook.
Tez No İndirme Tez Künye
527033
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı:
Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti örneği (A1-A2 düzeyi) / Transmission of
culture on textbooks of teaching Turkish as a foreign language: A sample
of teaching Turkish Set of Yedi İklim (Level A1-A2)
Yazar:OYA ÖZGAT TATAN
Danışman: PROF. DR. ADEM İŞCAN
Yer Bilgisi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
122 s.
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Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Kültür = Culture ; Kültürel aktarım =
Cultural transfer ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education
; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign
language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
Yabancı dil öğrenme sürecinde dört temel dil becerisinin geliştirilmesinin yanı sıra hedef kültürü
öğrenmek, hangi yapıyı veya sözcüğü nerede ve nasıl kullanıldığını bilmek doğru ve etkin iletişim için
önemlidir. Kültür aktarımı birçok materyalle gerçekleşmektedir. Yabancı dil öğretiminde ders
materyali olarak en çok tercih edilen ders kitaplarında metinler aracılığıyla hem dilsel yapıya ve sözcük
bilgisine hem de kültürel ögelere yer verilmektedir. Tez çalışmamızın konusu yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı olarak seçilmiş ve bu kapsamda örneklem olarak
Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan "Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (A1 ve A2 Düzeyi)"
seçilmiştir. Buradan hareketle tez çalışmasında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki
gelişmelere katkı sunma ve yeni hazırlanacak ders materyalleri için veri imkânı sağlama amacı
güdülmüştür. Bu çalışma tarama modelinde nitel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Veriler nitel
araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır.
Çalışmada Okur ve Keskin (2013) tarafından kullanılan "Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt
Ögeler" ölçeği esas alınmıştır. Daha sonra bu ölçek Türkçe Eğitimi bölümünde görev yapan alan
uzmanı dört öğretim üyesi tarafından incelenmiş ve ölçüte son hali verilmiştir. Yedi İklim Türkçe
Öğretim Seti'nin A1 düzeyindeki ders kitabında toplam 345 kültür ögesine rastlanmıştır. Bunlardan 50
tanesi günlük yaşam, 79 tanesi kişilerarası ilişkiler, 14 tanesi değerler ve eğitim, 24 tanesi edebiyatsanat ve müzik, 15 tanesi gelenekler ve folklor, 1 tanesi sosyal yaşam, 69 tanesi coğrafya ve mekân ve
93 tanesi farklı kültürler ( kültürlerarası etkileşim) kategorisi altındadır. Yedi İklim Türkçe Öğretim
Seti'nin A2 düzeyindeki ders kitabında toplam 398 kültür ögesine rastlanmıştır. Bunlardan 83 tanesi
günlük yaşam, 67 tanesi kişilerarası ilişkiler, 18 tanesi değerler ve eğitim, 72 tanesi edebiyat-sanat ve
müzik, 14 tanesi gelenekler ve folklor ile sosyal yaşam, 82 tanesi coğrafya ve mekân ile 47 tanesi farklı
kültürler (kültürlerarası etkileşim) başlığı altında yer almaktadır. Her iki ders kitabı karşılaştırıldığında
kültürel ögelerin dengeli dağılmadığı, sayı bakımından hedef kültür ögesine çok fazla yer verildiği
görülmüştür. Ayrıca kültürler arası etkileşimin gerçekleşmesine ve öğrenicilerin hedef kültür ile
kaynak kültürleri karşılaştırma yapmalarına yeterli imkân sağlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
çalışma aracılığıyla bundan sonra hazırlanacak yeni öğretim materyalleri için veri imkânı sunulmaya
çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ders kitabı, kültür, kültür
aktarımı.
In a process of learning a foreign language, it is important to learn a target culture and how and where
to use a structure or word for accurate and effective communication besides improving four basic
language skills. Transmission of culture takes place with many materials. Both linguistic structure,
vocabulary and cultural elements are included via texts in textbooks which is the most preferred for
foreign language teaching as a course material. The subject of our thesis study has been selected as
transmission of culture on textbooks of teaching Turkish as a foreign language and in this context
"Teaching Turkish Set of Yedi İklim " prepared by Yunus Emre Institute has been selected as a sample.
In this thesis, it is aimed to contribute to the development of teaching Turkish as a foreign language
and provide data for new course materials. This study has been designed as a qualitative research in the
screening model. The data has been collected by document analysis technique. The scale "Cultural and
Subconscious Items Reflected in Texts" used by Okur and Keskin (2013) has been taken as a basis in
the study. Then this scale has been examined by four specialist lecturers in the department of Turkish
Education and the final version of scale has been designed. 345 cultural items have been found in the
textbook of Teaching Turkish Set of Yedi İklim (Level A1). From these items, 50 of them belong to
daily life category, 79 of them belong to interpersonal relations category, 14 of them belong to values
and education category, 24 of them literatüre, arts and music category, 15 of them belong to traditions
and folklore category, 1 of them belongs to social life category, 69 of them belong to geography and
space category and 93 of them belong to different cultures (intercultural interaction) category. 398
cultural items have been found in the textbook of Teaching Turkish Set of Yedi İklim (Level A2).
From these items, 83 of them belong to daily life category, 67 of them belong to interpersonal relations
category, 18 of them belong to values and education category, 72 of them belong to literatüre, arts and
music category, 14 of them belong to traditions and folklore and social life categories, 82 of them
belong to geography and space category and 47 of them belong to different cultures (intercultural

36

interaction) category. When two textbooks are compared, it is seen that cultural items are not balanced
and there are too many target cultural items in terms of quantity. Furthermore, it has been concluded
that there are not enough possibilities to carry out intercultural interaction and compare the target
culture with their source cultures for learners. In this study, it is aimed to provide data facilities for new
teaching materials that will be prepared in the future. Key Words: Teaching Turkish as a foreign
language, textbook, culture, cultural transmission.
Tez No İndirme Tez Künye
588863
Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında kültürel unsurların kullanımı:
Yunus Emre Enstitüsü yedi iklim Türkçe öğretim seti örneği (C1 – C2
seviyesi) / The use of cultural elements in Turkish as a foreign language
coursebooks: Yunus Emre Institute 7 iklim teaching Turkish sets (C1 - C2
level)
Yazar:METE ALMALI
Danışman: PROF. DR. ADEM İŞCAN
Yer Bilgisi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe
Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
122 s.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretim ortamı, kullanılan materyaller, dört temel dil becerisi
ve dil bilgisinin verilme şekli, kültür aktarımı gibi birçok başlık önemli bir rol oynamaktadır. Hedef
kültürün içerisinde ve hedef kültürden uzak olarak yürütülen dil öğretim süreçlerinin farklı olduğu
düşünülürse bu süreçte kullanılan materyallerin etkin rol oynadığı söylenebilir. Yabancı dil
öğretiminde en çok kabul gören ders malzemesi ders kitaplarıdır. Gerek ekonomik açıdan gerek
pratiklik olarak ders kitapları diğer materyallere göre daha çok tercih edilir. Ders kitaplarında yer alan
metinler ve metinlerden hareketle düzenlenen etkinlikler aracılığı ile hem dört temel dil becerisinin
hem dil bilgisi öğretiminin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu noktada akıllara ders kitaplarında
kültürel ögelere ne kadar yer verilmektedir sorusu gelmektedir. Bu sorudan hareketle tezimizin konusu
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımı olarak belirlenmiş, örneklem olarak ise
Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan "Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (C1 ve C2 Seviyesi)"
seçilmiştir. Tez çalışmasının amacı; yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sıkça kullanılan ileri düzey
bir ders kitabında kültür aktarımına ne kadar yer verildiğini saptamaktır. Bu saptama üzerinden yabancı
dil olarak Türkçe öğretimi alanına katkıda bulunmak, yeni hazırlanacak ders materyalleri için veri
oluşturmak da belirlenen amaçlar arasındadır. Çalışma tarama modelinde nitel araştırma olarak
desenlenmiştir. C1 ve C2 düzeyinde kullanılan ders kitaplarında yer alan veriler nitel araştırmalarda
kullanılan veri toplama yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada
ulaşılan kültürel ögeler Okur ve Keskin (2013) tarafından kullanılan "Metinlere Yansıyan Kültürel Öge
ve Alt Ögeler" ölçeği esas alınarak sınıflandırılmıştır. Çalışma sürecinde araştırmaya konu olan ders
kitaplarından kaynaklanan farklılıklar neticesinde ölçek üzerinde düzenleme yapma ihtiyacı doğmuştur.
Bu ihtiyaç neticesinde ölçek, Türkçe Eğitimi bölümünde görev yapan alanında uzman dört öğretim
üyesi tarafından incelenmiş ve ölçeğe son hali verilmiştir. Çalışma sonucunda Yedi İklim Türkçe
Öğretim Ders Kitabı'nın C1 ve C2 seviyelerinde kültürel ögelere yer verilme oranının benzerlik
gösterdiği görülmüştür. Her iki düzey ders kitabında da ağırlıklı olarak farklı kültürlere ait ögelere
rastlanmıştır. C1 seviyesi ders kitabında farklı kültürlere ait ögelerden sonra en fazla rastlanan kategori
"değerler ve eğitim" olurken; C2 seviyesinde ikinci sırada en fazla rastlanan kategori "edebiyat, sanat
ve müzik" olmuştur. Bu çalışma ile yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere
hazırlanan yeni materyaller için veri imkânı sunulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancılara
Türkçe öğretimi, kültür, kültür aktarımı, ders kitabı
In the teaching of Turkish as a foreign language, many topics such as teaching environment, materials
used, four basic language skills and the way of giving grammar and cultural transmission play an
important role. Considering that the language teaching processes carried out within the target culture
and away from the target culture are different, it can be said that the materials used in this process play
an active role. The most widely accepted course material in foreign language teaching is textbooks.
Textbooks are preferred over other materials both economically and practically. The aim of the course
is to provide students with four basic language skills and grammar teaching through the texts in the
textbooks and activities organized based on these texts. At this point, the question of how much
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cultural elements should be included in the textbooks comes to mind. Based on this question, the
subject of our thesis was determined as cultural transmission in the teaching of Turkish as a foreign
language and the "Seven Climate Turkish Instruction Set(C1-C2 level)" prepared by Yunus Emre
Institute was chosen as the sample. The aim of the thesis; determine how much cultural transmission is
included in an advanced textbooks frequently used in teaching Turkish as a foreign language. To
contribute to the field of Turkish teaching as a foreign language through this determination, and to
create data for the course materials to be prepared are among the determined objectives. The study is
designed as a qualitative research in the screening model. The data in the textbooks used in C1 and C2
levels were collected by using document analysis technique which is one of the data collection methods
used in qualitative research. The cultural elements used in the study were classified based on the
"Cultural elements and sub-elements reflected in the texts" scale used by "Okur and Keskin"(2013). As
a result of the differences arising from the textbooks used in research,in the study process, the need to
make arrangements on the scale was born. As a result of this need, the scale was examined by four
faculty members who are working as an expert in the department of Turkish education and the scale
was finalized. As a result of the study, it was seen that the rate of cultural elements in the C1 and C2
levels of Seven Climate Turkish Instruction Set was similar. In both levels of textbooks, item
predominantly belonging to different cultures were found. The most common category after the items
belonging to different cultures was "Values and Education" in the C1 level textbooks while
"Literature,Art and Music" was the second most common category at C2 level. In this study, it has
been tried to present data for new materials prepared for use in Turkish education as a foreign
language. Keywords: Teaching Turkish to foreigners, culture, cultural transmission, textbooks.
Tez No İndirme
624209
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Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma
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Yazar:ZEYNEP DALCI
Danışman: PROF. DR. ADEM İŞCAN
Yer Bilgisi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
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Dizin:
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Yazma önceden üzerinde fikir birliği sağlanmış birtakım işaretlerin kullanılarak belli kurallar
çerçevesinde ve bir plan dahilinde fikirlerin, hayallerin veya dileklerin kalıcılığını ve aktarımını
sağlayan dil becerisidir. Yazma zihinsel faaliyetlerin üst düzeyde kullanıldığı bir beceri olduğu kadar
kalıcı olması ve diğer becerilere göre daha zor olması sebebiyle de yazan kişilerde baskı oluşturup
kaygı hissetmeye neden olan bir beceridir. Bu araştırmanın amacı yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe
yazma kaygılarını çeşitli değişkenler ışığında dikkate alarak belirlemektir. Araştırmanın evrenini 20181019 eğitim öğretim yılında Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırma evrenini temsil edecek özellikte örneklem ise tesadüfi örnekleme yöntemi ile tespit
edilmiştir. Örneklem 2018-2019 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde öğrenim görmekte olan ve araştırmanın
uygulanacağı gün derse gelen 200 yabancı uyruklu öğrencidir. Veriler gönüllü öğrencilere Aytan ve
Tunçel (2015)'in hazırladığı "Yabancı Dil Olarak Yazma Kaygısı Ölçeği" ile araştırmacının hazırladığı
"Kişisel Bilgi Formu" uygulanarak elde edilmiştir. "Yabancı Dil Olarak Yazma Kaygısı Ölçeği" 35
maddelik 5'li likert türünde bir ölçektir. Araştırmacılar tarafından alan yazın incelendikten sonra
oluşturulan "Kişisel Bilgi Formu"nda ise öğrencilere ait bilgilerden öğrenim gördükleri üniversite,
anadilleri yazılırken kullanılan alfabe, yaş, cinsiyet, Türkçe dışında bilinen yabancı dil sayısı, daha
önce Türkçe dersi alıp almama durumu ile Türkçe öğrenme sürelerine ait bilgiler toplanmış ve
değişken olarak ele alınmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 22 istatistik paket programı
kullanılmıştır. Araştırmada veriler frekans analizi, betimleyici istatistikler, normal dağılım analizi
(Kolmogorov-Smirnov), Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis H testi ve alt boyutlar arasındaki
ilişkiyi belirlemek amacıyla Spearman-rho korelasyon katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmada nicel araştırma yaklaşımına dayalı betimsel tarama yöntemi kullanılarak yapılmış ve
bulgular alan yazından hareketle yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda bireylerin yabancı dil olarak
Türkçe yazma kaygısı düzeyleri incelendiğinde dil bilgisi ve yazma algısı (X ̅= 2,72), yazmaya yönelik
tutum (X =
̅ 2,86), sınıf içi aktiviteler (X ̅= 2,71), yazma öz yeterlilik (X ̅= 2,59), genel yabancı dil
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olarak Türkçe yazma kaygısı düzeyleri (X ̅= 2,72) orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya
katılan bireylerin öz yeterlik algılarına göre üniversiteler Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve
Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak sıralanmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen katılımcılarda
yeni bir alfabe öğrenme, cinsiyet, yaş ve Türkçe öğrenme süreleri ile yabancı dil olarak Türkçe yazma
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememişken daha önce Türkçe dersi almaları yabancı dil olarak
Türkçe yazma kaygılarını düşürmüş, bilinen yabancı dil sayısı ile Türkçe yazma kaygısı arasındaki
farklılık ters orantı ile ifade edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi,
Kaygı, Yazma Becerileri, Yazma Kaygısı
Writing is a linguistic skill which enables permanence and conveyance of ideas, dreams or wishes
within the framework of certain rules and within the scope of a plan through the use of certain signs
which were previously agreed upon. Writing is a skill that creates pressure and leads to anxiety on the
part of the writer since it is not only a skill in which mental activities are used at a high level but also it
is permanent and more difficult than other skills. The aim of this research is to identify foreign
students' anxiety about writing in Turkish in the light of certain variables. Research population is
composed of foreign students studying in Turkey in the academic year of 2018-2019. Random
sampling has been used to identify the sample to represent the research population. Sample population
is composed of 200 foreign students who were studying at Gazi University, Fırat University and
Gaziosmanpaşa University Turkish Language Teaching Center and were present in the classes on the
application day of the research. Data have been obtained from volunteering students via "Turkish as
Foreign Language Writing Anxiety Scale" prepared by Aytan and Tunçel (2015) and "Personal
Information Form" prepared by the researcher. "Turkish as Foreign Language Writing Anxiety Scale"
is a 35-item and 5-point likert scale. On the other hand, through "Personal Information Form" prepared
by the researchers after reviewing the literature, information have been obtained about participants'
universities, the alphabet used while writing in their mother tongues, ages, sexes, the number of foreign
languages known apart from Turkish, whether they attended Turkish course before, their time span of
learning Turkish and these information have been used as variables. IBM SPSS 22 statistical packet
program has been used in data analysis. Data have been analyzed via Spearman-rho correlation
coefficient in order to identify the relationship among frequency analysis, descriptive statistics, normal
distribution analysis (Kolmogorov-Smirnov), Mann-Whitney U test, Kruskall-Wallis H test and subdimensions. The research has been carried out within the descriptive survey model based on
quantitative research approach and findings have been interpreted in accordance with the body of
literature. As the result of the research, examining the individuals' levels of anxiety about writing in
Turkish as a foreign language, grammar and writing perception (X ̅= 2,72), attitude towards writing
(X ̅= 2,86), in-class activities (X ̅= 2,71), writing self-sufficiency (X ̅= 2,59), levels of general anxiety
about writing in Turkish as a foreign language (X ̅= 2,72) have been identified at the medium level. In
accordance with the perceptions of self-sufficiency of the individuals participating in the research, the
universities have been sorted in the order of Fırat University, Gazi University and Gaziosmanpaşa
University. While no meaningful difference has been identified between participants' learning a new
alphabet, sex, age, time span of learning Turkish and writing in Turkish as a foreign language,
previously attending a Turkish course has decreased the level of anxiety about writing in Turkish as a
foreign language and the difference between the number of foreign languages known and the anxiety
about writing in Turkish has been stated in inverse proportion. Keywords: Teaching Turkish as a
Foreign Language, Writing Skills, Anxiety, Writing Anxiety
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Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma becerisini kazanırken veya
kazandıktan sonra pratiğe dönüştürme esnasında meydana gelen kaygının nedenlerinin neler olduğu,
geliştirilen yabancı dil konuşma kaygısı ölçeği ve kişisel bilgi formu yardımıyla araştırılmaya ve
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye'de Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen
lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında örneklem grubunu ise kolay ulaşılabilir
örnekleme yöntemi esas alınarak Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi
(GÜ TÖMER), İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (İNÖNÜ TÖMER), Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TGOÜ TÖMER) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi TÖMER
(KATÜ TÖMER)' de öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma için geçerli veri elde
edebilmek amacıyla konuşma kaygısı ölçeği ve kişisel bilgi formu AB Dil Ölçütü temel alınarak B
kurundaki öğrencilere uygulanmıştır. Örneklemde, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ve B kurunda
olan 187 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilere verilen anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde,
öğrencilerin kişisel bilgilerinin doldurulduğu alan yer alırken ikinci bölümde Huang (2004) tarafından
geliştirilen yabancı dil konuşma kaygısı anketinin Türkçe uyarlaması yer almaktadır. Veri toplama
aracı olarak, öğrencilerin ad ve soyadı, ülke ve cinsiyet soruları kişisel bilgi formunda yer almaktadır.
Ölçek ve kişisel bilgi formundan elde edilen veriler analiz edilirken sosyal araştırmaların analizinde
ağırlıklı olarak kullanılan SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin
yabancı dil konuşma kaygılarına yönelik bulgular incelendiğinde erkek ve kız öğrenciler arasında
yabancı dil konuşma kaygısına yönelik anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Öğrencilerin ülkelerine ilişkin yabancı dil konuşma kaygılarına yönelik bulgular incelendiğinde
Tacikistan, Libya ve Kırgızistan uyruklu öğrencilerin kaygılarının anlamlı olarak en düşük, bunun
aksine Lübnan, Tayland ve Arnavutluk uyruklu öğrencilerinde kaygılarının anlamlı olarak en yüksek
sıra ortalamalarına sahip oldukları, bu durumdan yola çıkarak da bu ülke uyruklu öğrencilerin dil
konuşma kaygılarının diğer ülke uyruklu öğrencilere göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, Dil Becerileri, Konuşma
Becerisi, Konuşma Kaygısı.
In this study, the reasons of the anxiety of the learners of Turkish as a foreign language that occurs
while gaining of the speaking skills or during putting it into practice after gaining were tried to be
researched and evaluated with the help of the developed foreign language speaking anxiety scale and
personal information form. The population of the study consists of undergraduate students who learn
Turkish as a foreign language in Turkey. Within the scope of the research, the students attending to
Gazi University Turkish Education Research and Application Center, (GÜ TÖMER), İnönü University
Turkish Education Center (İNÖNÜ TÖMER), Tokat Gaziosmanpaşa University Turkish Education
Center (TGOÜ TÖMER) and Karadeniz Technical University TÖMER (KATÜ TÖMER) were taken
as a sample based on easily accessible sampling method. In order to obtain valid data for the study,
speaking anxiety scale and personal information form were applied to the students in the B level based
on the EU Language Criteria. In the sample, there are 187 students who learn Turkish as a foreign
language and are in B level. The questionnaire given to the students consists of two parts. In the first
part, a section where students' personal information is filled and in the second part, the Turkish
adaptation of the foreign language speaking anxiety scale developed by Huang (2004) is included. As a
data collection tool, students' name and surname, country and gender questions are included in the
personal information form. While analyzing the data obtained from the scale and personal information
form, the SPSS 22 package program, which is mainly used in the analysis of social research, was used.
When the findings of the students' foreign language speaking anxiety are examined, it is concluded that
there is no significant difference between male and female students regarding the foreign language
speaking anxiety. When the findings of the students' foreign language anxiety about their country are
examined, it is seen that the students of Tajikistan, Libya and Kyrgyzstan have the lowest level of
anxiety and, on the contrary, they have the highest rank average among the students of Lebanon,
Thailand and Albania. Therefore, it is concluded that there is a significant difference in language
speaking anxiety among students of these countries compared to students of other countries. Keywords:
Turkish as a Foreign Language, Language Skills, Speaking Skill, Speaking Anxiety.
Tez No İndirme

Tez Künye

Durumu

40

626874

Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında görselmetin uyumu / Visual-text combination in Turkish
language teaching courses
Yazar:EDANUR KANCA
Danışman: PROF. DR. ADEM İŞCAN
Yer Bilgisi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilgiler
Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
465 s.

Araştırmada, "Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı (A1)-(A2), İstanbul Yabancılar için
Türkçe Ders Kitabı (A1)-(A2) ve Gazi TÖMER'in Yabancılar için Türkçe (A1)-(A2) Temel Düzey
Ders Kitabı" nda yer alan görsellerin metinlerle uyumunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018–2019
yıllarını kapsayan yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarının A1 ve A2 seviyesi oluştururken;
örneklemini, 2018 – 2019 yıllarını kapsayan Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı (A1)-(A2),
İstanbul Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı (A1)-(A2) ve Gazi TÖMER'in Yabancılar için Türkçe
(A1)- (A2) Temel Düzey Ders Kitabı oluşturmaktadır. Araştırmada sonucunda görsel ve metin
uyumunu ortaya koyabilmek amacıyla "Resim – Metin İlişkisi Kategori Listesi" nden yararlanılarak,
"Görsel – Metin İlişkisi Kategori Listesi" oluşturulmuştur. Bu kategori listesiyle toplanan veriler, nitel
veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz yaklaşımı kullanılarak incelenmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırmada genel olarak incelenen kitaplarda metinlere ait görsellerin, öğrencilerin metinleri tahmin
etmesini sağladığı; ait oldukları metinlerin başlığını desteklediği; ait oldukları metnin içeriğiyle
uyumlu olduğu; metin ile yerleştirilmesinde zemin fon ilişkisinin gözetildiği; öğrencilere estetik zevk
kazandırdığı; sınıf düzeyine uygun olduğu ve görsellerde kullanılan renklerin canlı, net ve dikkat çekici
olduğu görülmüştür. Araştırmada bazı metinlerin başlığının olmadığı tespit edilmiştir.
In this research, "New Hitit Turkish Textbook for Foreigners (A1) - (A2), Istanbul Turkish Textbook
for Foreigners (A1) - (A2) and Gazi TÖMER's Turkish (A1) - (A2) Basic Textbook for Foreigners" it
is aimed to arise the harmony of the visuals in the texts. In this study, document analysis, of the
qualitative research methods, was used. The universe of the research was composed of A1 and A2
levels of Turkish education textbooks for foreigners covering the years 2018-2019; The New Hittite
Turkish Textbook for Foreigners (A1) - (A2), Istanbul Turkish Textbook for Foreigners (A1) -(A2) and
Gazi TÖMER's Turkish for Foreigners (A1) - (A2) Basic Level Textbook. As a result of the study, in
order to reveal the harmony of visual and text and the "VisualText Relation Category List" was created.
The data collected with this category list were analyzed and interpreted using descriptive analysis
approach, one of the qualitative data analysis approaches. In the books examined in general, the visuals
of the texts allow the students to guess the texts; they support the title of the texts to which they belong;
they are compatible with the content of the text to which they belo ng; the ground-fund relationship is
observed in its placement with the text; aesthetic pleasure; and the colors used in the visuals were
vivid, clear and remarkable. In the research, it was found that some texts have no title. As a result of
the research, some suggestions were made through the findings.
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Söz varlığı, bir dilin temelini oluşturan önemli bir yapı taşıdır. Ana dili öğretiminde söz varlığı ne
kadar önem taşımaktaysa; bir dilin yabancı dil olarak öğretiminde de söz varlığı vazgeçilmez bir
unsurdur. Türk dili, söz varlığı açısından zengin bir dildir. Dilde yer alan atasözü, deyim, ilişki sözler,
ikileme, ünlem ve özel isimler dili ve kültürü yansıtan söz varlığı unsurlarıdır. Türkçenin yabancı bir
dil olarak öğretilmesinde ve kültürün tanıtılmasında söz varlığının önem taşıması, bu araştırmanın çıkış
noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı; yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan hikâye
kitaplarındaki deyim, atasözü, ilişki sözler, ikileme, ünlem ve özel isimlerden oluşan söz varlığını;
hikâye kitaplarında yer alan kelimelerin kullanım sıklığını ve yaygınlığını karşılaştırmalı olarak ortaya
koymak olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan hikâye
kitaplarının tamamı; örneklemini ise Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Çocuk Hikâyeleri
Dizisine ait A1 seviyesi "Bayram, Hakan'ın Günlüğü, Misafirimiz Var, Sınavlar Başlıyor, Tatil
Sürprizi, Yeni Arkadaşım, Yeni Okulumuz" adlı 7 hikâye kitabı ve A2 seviyesi "Doğum Günü,
İstanbul Heyecanı, Sınıflar Yarışıyor, Soralım Öğrenelim, Tatil Planı, Yeni Hayatımız, Yeşil Göl" adlı
7 hikâye kitabı olmak üzere 14 hikâye kitabı oluşturmaktadır. Araştırmada "doküman incelemesi
yöntemi" kullanılmıştır. Hikâyeler, bilgisayar ortamına aktarılmıştır ve kelime sıklıklarını
belirleyebilmek amacıyla kelimeler çekim eklerinden arındırılmıştır. Aynı zamanda birleşik kelimeler,
atasözleri, deyimler, ilişki sözleri tek bir kelime sayılması için düzenlenmiştir. Hikâye kitaplarının
kelime sıklığını belirlemek için Cibakaya 2.0a programı kullanılmıştır. Her hikâye kitabının kelime
sıklık listesi oluşturulmuş ve oluşturulan sıklık listelerinden, söz varlığı unsurları tespit edilerek
tablolar halinde kendi içinde sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler yorumlanmış, kelime sıklığı ve söz
varlığı unsurları bakımından A1 ve A2 seviyesi hikâye kitaplarında farklılıklar olduğu; A1
seviyesindeki hikâye kitaplarının kelime kullanımı, ilişki söz, özel isim ve ünlem bakımından A2
seviyesi hikâye kitaplarına göre daha zengin olduğu belirlenmiştir. Yapılan diğer araştırmalarla
kıyaslandığında ise ders ve hikâye kitaplarının paralellik gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda
elde edilen verilere göre önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Yabancılara
Türkçe Öğretimi, Söz Varlığı, Hikâye Kitabı
Word presence is an important building block that forms the basis of a language. How important is
vocabulary in mother tongue teaching; vocabulary is an indispensable element in teaching a language
as a foreign language. Turkish language is a rich language in vocabulary. Proverbs, idioms, relational
words, reduplication, exclamation and proper nouns in the language are vocabulary elements that
reflect the language and culture. The importance of vocabulary in teaching Turkish as a foreign
language and introducing culture is the starting point of this research. Purpose of the study; the
existence of vocabulary consisting of idioms, proverbs, relational words, reduplication, exclamation
and proper nouns in story books used in teaching Turkish to foreigners; It was determined as revealing
the frequency and prevalence of words in story books as comparatively. Universe of the research, all of
the story books used in teaching Turkish to foreigners; 7 story books titled "Bayram, Hakan's Diary,
We Have a Guest, Exams Begins, Holiday Surprise, My New Friend, Our New School" belonging to
the Series of Children's Stories prepared by Yunus Emre Institute and A2 level "Birthday, Istanbul
Excitement, Classes Compete, Let's Ask, Learn, Vacation Plan, Our New Life, Green Lake ", which
consists of 14 story books. "Document review method" was used in the research. The stories were
transferred to the computer environment and words were removed from inflectional suffixes in order to
determine their word frequency. At the same time, compound words, proverbs, idioms, relation words
are arranged to be counted as a single word. The Cibakaya 2.0 program was used to determine the word
frequency of the story books. The word frequency list of each story book was created and from the
frequency lists created, the vocabulary elements were determined and classified into tables. The
obtained data were interpreted, it was found that there were differences between A1 and A2 level story
books in terms of word frequency and vocabulary elements; It was determined that A1 level story
books are richer than A2 level story books in terms of word usage, relation words, proper names and
exclamations. When compared with other researches, it was determined that the course and story books
were parallel. Suggestions were made according to the data obtained at the end of the study. Keywords:
Turkish Teaching, Teaching Turkish To Foreigners, Vocabulary, Story Book
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Bu araştırmanın amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde şarkı kullanımının öğrencinin
akademik başarısına ve söz varlığını geliştirmedeki etkisini saptamaktır. Araştırmanın verilerini
oluşturan uygulama, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma
Merkezinde öğrenim gören yabancı uyruklu 36 kişilik bir çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırmanın
veri toplama sürecinde, araştırmacı tarafından uzman görüşleri de dikkate alınarak seçilmiş iki Türkçe
şarkıya yönelik boşluk doldurma, bulmaca ve kelime listesi oluşturmadan oluşan beş etkinlik
tasarlanmıştır. Çalışma grubu homojen bir şekilde kontrol ve deney grubu olarak ikiye ayrılmış,
tasarlanan etkinliklerde yer alan sözcükler kontrol grubuna düz anlatım yoluyla; deney grubuna ise
şarkılar eşliğinde öğretilmeye çalışılmıştır. Etkinliklerin bitiminde deney grubuna uygulamayı faydalı
bulup bulmadıklarına yönelik bir soru yöneltilmiş ve öğrencilerin bu soruya verdikleri yanıtlar ışığında
araştırmaya ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada,
araştırmanın nicel verileri karşılaştırmalı eşitlenmiş gruplar son test modeli ile; nitel verileri ise yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği ile ortaya konmuştur. Elde edilen nicel veriler SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) 22.0 paket programı aracılığıyla bağımlı örneklemler için t-testi ile
betimlenmiş; nitel veriler ise içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, yabancı
dil olarak Türkçe öğretiminde şarkı kullanımın, öğrencilerin söz varlığını geliştirdiği ve bunun yanı sıra
araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin yabancı dil öğretiminde şarkı kullanımını faydalı
bulduğu ve Türk müziğine olan ilgilerinin arttığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sözcük
Bilgisi, Şarkılar, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
The purpose of this research; to determine the effect of the use of songs in the teaching of Turkish as a
foreign language on the academic success of the student and improving vocabulary. The study, which
constitutes the data of the research, was applied to a sample group of 36 students, who are studying at
Tokat Gaziosmanpaşa University Turkish Teaching Application and Research Center. In the data
collection process of the research, five activities were formed, which consisted of creating a space
filling, puzzle and word list for two Turkish songs selected by the researcher, taking into account the
expert opinions. The sample group was homogeneously divided into two groups as control and
experimental group. The vocabularies in the designed activities were given to the control group
through plain expression; The experiment group was tried to be taught with songs. At the end of the
activities, a question was asked whether they found the application useful for the experimental group
and the research was evaluated in the light of the students' answers to this question. In the research,
which the mixed research method was used, the quantitative data of the research were compared with
the equated groups posttest model; qualitative data were presented by semi-structured interview
technique. The quantitative data obtained were described with the t-test for dependent samples via the
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22.0 package program; qualitative data were
interpreted by content analysis method. As a result of the research, it has been concluded that the use of
songs in teaching Turkish as a foreign language improves the vocabulary of the students and besides,
the students who make up the sample of the research find the use of songs in foreign language teaching
and their interest in Turkish music increases. Keywords: Vocabulary, Songs, Teaching Turkish as a
Foreign Language
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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
Ahmet Akkaya, Prof., Adıyaman Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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Geçici koruma altındaki Suriyelilerin dil ihtiyaçlarının belirlenmesi:
Şanlıurfa ili örneği / Determination of language needs of the of the
Syrians under temporary protection: example of Şanliurfa
Yazar:HİKMET DURSUN
Danışman: DOÇ. DR. AHMET AKKAYA
Yer Bilgisi: Adıyaman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal
Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Sosyoloji =
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Sociology
Dizin:Dil = Language ; Dil edinimi = Language acquisition ; Dil eğitimi
= Language education ; Dil problemleri = Language problems ;
Göçmenler = Emigrants ; Mülteciler = Refugees ; Suriye = Syria ;
Şanlıurfa = Şanlıurfa
Suriye'de 2011 yılının mart ayında başlayan kargaşadan ötürü milyonlarca insan evlerini terk etmiştir.
Bu kargaşa ortamında yaklaşık üç milyon Suriyeli Türkiye'ye sığınmıştır. Bu araştırma; Şanlıurfa'da
yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin dil ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla nitel araştırma yöntemine göre düzenlenen bu araştırmanın
katılımcılarını Şanlıurfa'da yaşayan ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 36 Suriyeli sığınmacı
oluşturmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiş ve bu araştırma
sonucunda sığınmacıların Türkçe öğrenme dil ihtiyaçlarının üç alt boyuttan eğitsel, ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlar oluştuğu tespit edilmiştir. Suriyelilerin en çok ihtiyaç duyduğu dil becerisinin ise "konuşma"
becerisi olduğu tespit edilmiştir. Sığınmacıların sözel iletişim becerilerine önem verdiği görülmüştür.
Sığınmacıların Türkiye'de bulunma sürelerinin uzamasıyla orantılı olarak sığınmacıların sosyal
ihtiyaçlarında artış gözlenmiş, eğitim durumunun artışına bağlı olarak ekonomik ihtiyaçlarda artış
olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmada Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istedikleri
belirlenmiştir.
In March 2011 in Syria, millions of people left their homes because of the turmoil. In this chaos
situation, about three million Syrians have taken refuge in Turkey.This research was carried out in
order to determine the language needs of the Syrians under temporary protection in Şanlıurfa. For this
purpose, the partipiciant group of this research, which is organized as a gore for qualitative research
method, constitutes 36 Syrian refugees living in Şanlıurfa. The results of the research were analyzed by
content analysis and it was determined that asylum seekers "educational, economic and social needs"
were formed from three sub-dimensions of Turkish learning language needs. It has been seen that
asylum seekers attach importance to verbal communication skills. As a result of the research, the social
needs of asylum seekers increased in proportion to the longevity of the asylum seekers in Turkey and
the economic needs increased due to the increase of the education situation. In addition, it was
determined that the Syrians want to be citizens of the Republic of Turkey.
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Bu araştırmanın amacı, eğitsel oyunların yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kazanımlara ulaşmada,
öğrencinin başarısına, derse karşı tutumuna ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisini belirlemektir.
Araştırmada ayrıca bazı demografik özelliklere bağlı olarak öğrenci başarısı ve derse karşı tutumlarda
görülen değişimlerin incelenmesi de amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitimöğretim yılında, Adıyaman Halk Eğitim Merkezinde, başlangıç (A1) düzeyinde yabancı dil olarak
Türkçe öğrenen 8-12 yaş grubundaki öğrencilerden seçilmiştir. Başarı puanı, cinsiyet, yaş ve
Türkiye'de bulunma süresi gibi değişkenler bakımından eşleştirilmiş 20 kişilik deney ve kontrol grubu
oluşturulmuştur. Araştırmada, hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinin birlikte yer aldığı karma
yöntemlerden açıklayıcı desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda eşleştirilmiş ön test- son
test kontrol gruplu yarı deneysel desen, nitel boyutunda ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden
yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; "Başlangıç (A1) Düzeyi Türkçe Yeterlik Sınavı", "Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğrenen Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği" ve yarı yapılandırılmış görüşme formu
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca araştırmanın uygulama basamağında kullanılan
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yapılandırılmış eğitsel oyunlar da araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Başarı testinden ve tutum
ölçeğinden elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS 23. 0 istatistik paket programı, görüşmeden elde
edilen nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitsel oyunlarla
öğretimin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu arasında deney
grubu lehine anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitsel
oyunların kullanımının öğrenci başarısını artırdığı, kalıcı öğrenme ve olumlu tutum geliştirmeyi
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin eğitsel
oyunlarla ilgili olumlu duygu ve düşüncelere sahip olduğu tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler:
Yabancı dil, Türkçe, eğitsel oyun, yöntem ve teknikler.
The aim of this research is to determine the effect of educational games on achievement of students in
teaching Turkish as a foreign language, student's success, attitude towards the course and permanence
of knowledge learned. The study also aimed to investigate the changes in student achievement and
attitudes towards the course due to some demographic variables. The study group of the study was
selected from 8-12 year old students learning Turkish as a foreign language at the Beginner (A1) level
in Adıyaman Public Education Center in 2018-2019 academic year. An experimental and a control
group consisting of 20 matched in terms of achievement score, gender, age and time of presence in
Turkey were formed. In the study, descriptive design, which is one of the mixed methods that
comprises qualitative and quantitative research methods, was used. In the quantitative dimension of the
study, quasi-experimental design with paired pre-test - post-test control group and in qualitative
dimension semi-structured interview technique were used. "Beginner (A1) Level Turkish Proficiency
Exam", "Attitude Scale for Children Learning Turkish as a Foreign Language" and semi-structured
interview form were developed by the researcher as data collection tools. In addition, structured
educational games used in the application stage of the research were developed by the researcher. SPSS
23. 0 statistical package program was used for the analysis of quantitative data obtained from
achievement test and attitude scale, and content analysis was used for the analysis of qualitative data
obtained from the interview. As the result of the study, significant differences were found in favour of
the experimental group between the experimental group and the control group in which traditional
teaching was applied. It was concluded that the use of educational games in teaching Turkish as a
foreign language increases student achievement and provides permanent learning and positive attitude
development. In addition, it was found that the students who learned Turkish as a foreign language had
positive feelings and thoughts about educational games. Key words: Foreign language, Turkish,
educational game, methods and techniques.
Ahmet Balcı, Doç.Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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Bilişsel okuma stratejilerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerde Onaylandı
okuduğunu anlama becerisine etkisi / The effects of cognitive reading strategies Yüksek
on the reading comprehension in the Turkish foreign language students
Lisans
Yazar:SEMİH ALPER DÜNDAR
Türkçe
Danışman: YRD. DOÇ. DR. AHMET BALCI
2016
Yer Bilgisi: Mustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe 142 s.
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Bilişsel öğrenme = Cognitive learning ; Okuma = Reading ; Okuma
eğitimi = Reading training ; Okuma stratejileri = Reading strategies ; Okumaanlama = Reading-comprehension ; Okuma-anlama becerisi = Readingcomprehending skill ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching
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
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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 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.
Ahmet Benzer, Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
534473
Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretiminde pedagojik dilbilgisi
kullanımına yönelik ders modeli önerisi / Lesson model proposal for usage of
pedagogical grammar in teaching Turkish as a second/foreign language
Yazar:SELİM TİRYAKİOL
Danışman: DOÇ. DR. AHMET BENZER
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders araştırma modeli = Research lesson study ; Dilbilgisi = Grammar ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı
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dil öğretimi = Foreign language teaching
Bu araştırma, ikinci/yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi dersleri için birbirini besleyen üç farklı
uygulamadan oluşmaktadır. Her bir uygulamanın sonuçları bir sonraki uygulamaya yansıtılmış ve en
sonunda ortaya çıkan ders modeli ve planı örnek olarak sunulmuştur. Ayrıca ders modelinin geliştirilme
süreci ayrıntılı olarak betimlenmiştir. Eylem araştırması modeli ile yürütülen bu araştırmada aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır: 1. Dilbilgisinin ikinci/yabancı dil olarak Türkçe öğrenmedeki yeri nedir? 2.
Türkçe dilbilgisi derslerinde öğrencilerin zorlandıkları konular nelerdir? 3. Dilbilgisi dersleri nasıl
tasarlanmalıdır? 4. Pedagojik dilbilgisi ders modelinde konuya nasıl dikkat çekilmelidir? 5. Pedagojik
dilbilgisi ders modelinde dilbilgisi içeriği nasıl sunulmalıdır? 6. Pedagojik dilbilgisi ders modelinde
alıştırma ve etkinlikler nasıl tasarlanmalıdır? Araştırmanın çalışma grupları amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örneklemeye göre seçilmiştir. Buna göre birinci grup ve ikinci grup Türkiye'de
Türkçe öğrenen yetişkin bir grupken üçüncü grup Türkiye dışında Türkçe öğrenen yetişkin bir gruptur.
Böylece hem ikinci dil olarak hem de yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi gören gruplar seçilerek örneklem
kapsayıcı hâle getirilmiştir. Araştırmada geliştirilen ders modeli hem alan yazından hem de sınıf
çalışmalarından elde edilen verilerle desteklenerek oluşturulmuştur. Söz konusu gruplarla nitel veri toplama
araçları (görüşme, gözlem, öğretmen günlüğü, öğrenci ürünleri) kullanılarak veriler toplanmıştır. Toplanan
veriler elle kodlanarak temalar oluşturulmuş, ortak temalar altında birleştirilen veriler yorumlanmıştır.
Araştırmanın soruları doğrultusunda özetlenen araştırma sonuçları aşağıdaki gibidir: 1. Araştırmanın
ihtiyaç analizi aşamasında öğrenci ve okutmanlar Türkçe dilbilgisinin ikinci/yabancı dil olarak Türkçe
öğrenmede önemli bir yeri olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenci ve okutmanlarla yapılan görüşmeler
sonucunda dili öğrenme amaçlarının dilbilgisine verilen önemde belirleyici olduğu anlaşılmıştır. 2. İhtiyaç
analizi sonucunda öğrencilerin Türkçe dilbilgisi derslerinde en çok zorlandıkları yapı -mA/-mAK (İsimFiil) ekleri olarak belirlenmiştir. Öğrenciler özellikle -mA ve -mAK ekleri arasındaki işleve dayalı farkı
anlamakta zorlanmaktadır. Bundan dolayı -mA ve -mAK arasındaki fark net olarak betimlendikten sonra
öğrencilere sunulmalıdır. 3. İhtiyaç analizinin sonucuna göre pedagojik dilbilgisi derslerinin yaklaşık olarak
%25'i öğrencilerin dile maruz kalacakları etkinliklere, %25'i dilbilgisi açıklamalarına ve bu açıklamalarla
ilgili alıştırmalara, %25'i öğrencilerin öğrendikleri konuyu kullanabilecekleri etkinliklere, %25'i ise dilin
daha akıcı bir şekilde kullanılmasına dönük etkinliklere ayrılmalıdır. Derslerin genel yapısı da bu
sıralamaya ve oranlara göre olmalıdır. 4. Pedagojik dilbilgisi ders modelinin ilk basamağı "dikkati konuya
çekme"dir. Araştırmanın uygulamaları sırasında öğrenci, gözlemci ve araştırmacı öğretmenden alınan
görüşlere göre dilbilgisi yapıları metin, karikatür, video gibi materyallerle bütünleştirilerek işlendiğinde
öğrencilerin önceki bilgileri harekete geçmekte, konunun anlaşılması hızlanmakta ve kolaylaşmaktadır. Bu
tür materyaller derse ilgiyi de artırmaktadır. Bu materyaller üzerinden soru sorma gibi teknikler
kullanılarak derse giriş yapılmalıdır. 5. Pedagojik dilbilgisi ders modelinin ikinci basamağı "dilbilgisi
içeriğinin sunumu"dur. Dilbilgisi içeriğinin biçim, işlev ve kullanım boyutlarına göre ayrılarak işlenmesi
öğretmenler için derse hazırlanmayı, öğrenciler içinse konuyu anlamayı kolaylaştırmaktadır. 6. Pedagojik
dilbilgisi ders modelinin üçüncü basamağı "alıştırma ve etkinliklerin tasarımı"dır. Araştırmanın
uygulamaları sırasında öğrenci, gözlemci, araştırmacı öğretmen görüşleri ve öğrenci ürünlerinin
incelenmesi sonucunda derslerde öğrencilerin konu hakkındaki yeterlikleri alıştırmalar yoluyla
sağlandıktan sonra aşamalı olarak üretmeye ve iş yapmaya dönük etkinliklere geçilmesi gerektiği
anlaşılmaktadır. Üretmeye dönük etkinliklerin ilk aşamasında öğrenciler kontrollü bir şekilde üretmeye
sevk edilirken ikinci basamağında daha serbest bir bağlam içerisinde üretmeleri istenir. Araştırma
sonuçlarının ortaya konulmasıyla birlikte Türkçe öğretmenlerine ve araştırmacılara yönelik öneriler
sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Pedagojik Dilbilgisi, Eylem Araştırması, İkinci/Yabancı Dil Olarak
Türkçe Dilbilgisi Öğretimi, Ders Modeli Önerisi.
This research consists of three interrelated classroom study for teaching Turkish grammar as a
second/foreign language. The results of each study are implemented into the development of the next one
and the final lesson model was proposed. In addition, the process of lesson model development is described
in detail. This research which is designed according to the action research model, seeks to answer the
following questions: 1. What is the weight/importance of grammar lessons in learning Turkish as a
second/foreign language? 2. What are the most challenging topics for students in Turkish grammar lessons?
3. How should instructors design grammar courses? 4. How should instructors focus students' attention on
grammatical structures in Pedagogical Grammar lesson model? 5. How should instructors present
grammatical content in Pedagogical Grammar lesson model? 6. How should instructors design exercises
and activities in Pedagogical Grammar lesson model? The participants of the studies were chosen
according to the criterion sampling, which is a methodology of purposive sampling. On that account, while
the first and second groups consist of students who learn Turkish in Turkey, the third group consists of

48

students who learn Turkish outside of the Turkey. It means that the sample was selected both from second
and foreign language groups. This choice was aimed at making the sample more comprehensive and
inclusive. The lesson model developed in the research has been formed by supporting the data obtained
from both pedagogical grammar literature and classroom studies in this research. Data was collected by
means of qualitative data collection tools: interviews, observations, teacher diary, and student products
(classroom exercises and activities). The collected data was manually coded and the data which was
combined in the common themes were interpreted. The results of each research question are summarized
below: 1. During the needs analysis of the research, participants stated that Turkish grammar has an
important place in learning Turkish as a second/foreign language. Based on a series of interviews with the
participants, it was understood that the students' aim of learning Turkish was a decisive factor in the
emphasis that they put on grammar. 2. As a result of needs analysis, it was determined that the most
challenging subject in Turkish grammar for students is -mA/-mAK suffixes. Students have difficulty in
understanding that the difference between -mA/-mAK depends on the function. 3. According to the result
of the needs analysis, instructors should divide their teaching time into four equal parts: linguistic exposure,
grammatical explanations, guided practice and conversational fluency. 4. The first step of the pedagogical
grammar lesson model is "drawing the attention to the structure." According to the responses gathered from
the students, observers and researcher teacher, when the grammatical structures were integrated with texts,
comics and videos, students' previous knowledge is activated and comprehension becomes faster and
easier. Such materials also increase interest in the lesson. Lessons should begin with presentations and
questioning techniques through such materials. 5. The second step of the pedagogical grammar lesson
model is presentation of the grammatical content. Teaching the grammatical content by dividing it into
form, function and usage dimensions makes the lesson preparation easier for teachers and to understand the
subject for students. 6. The third and final step of teaching Turkish grammar is to design exercises and
activities for class. Finally, this dissertation demonstrates that students should comprehend specific
grammatical concepts before they can practice them (speaking and writing). Instructors should divide their
in-class practices into two parts as close-ended and open-ended production. At the end of the dissertation, I
discussed the results of the study and recommended my opinions for future research and praxis. Key
Words: Pedagogical Grammar, Action Research, Turkish Grammar Teaching as a Second/Foreign
Language, Lesson Model Proposal.
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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

49

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 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-theblank 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.

Ahmet Tabakoğlu, Prof., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü
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Dizin:
Siyaset, din, eğitim, ekonomi ve kültür gibi sosyal kurumlarda modernleşme ve küreselleşme gibi
süreçlerin neden olduğu geniş kapsamlı değişimler ve bunların neticesinde ortaya çıkan sorunların
analizi genelde sosyal bilimler ve sosyoloji, özelde ise din sosyolojisinde yeni yorum arayışlarını
zorunlu kılmaktadır. Müslüman nüfusun yoğun olarak bulunduğu ve elli yılı aşkın bir göç sürecini
deneyimleyen Türkiye, gerek Ortadoğu'daki sosyo-politik etki gücü gerekse görece tamamlanmış sivil
toplum yapılanması ve uyguladığı göçmen politikalarıyla sosyolojik ilgiyi toplamaya devam
etmektedir. Türkiye, söz konusu politikayı Suriyeli mülteciler için de sürdürmektedir. Suriye'deki
savaşın ve insani krizin sekizinci yılında Türkiye'de barınan Suriyeli mülteci sayısı 3 milyonu aşmıştır.
Söz konusu bu rakam Suriyeli mültecileri topraklarında barındıran ülkelerle kıyaslandığında Türkiye
ilk sırayı almaktadır. Tarih boyunca birçok millete kapılarını açan Türkiye, Ortadoğuda çıkan savaşlar
sonucu son yılların en kalabalık göçüne ev sahipliği yapmaktadır. Sığınmacı olarak Türk topraklarına
gelen Suriyelilere yönelik birçok kurs açılmış onların uyum sürecinde karşılaşacakları sorunlar
minimuma indirilmeye çalışılmıştır. Hiç şüphesiz entegrasyon süreci ne Suriyeli sığınmacılar için ne de
Türkiye için kolay olmayacaktır. Bunu göze alarak ilk önce Türkçe öğretimine önem verilmiş ve uyum
süreci için ilk adımlar atılmıştır. Entegrasyon çalışmalarının başarısıyla Suriyeli sığınmacılar yaşam
şartlarını daha da yükseltmiştir. Bu çalışma Suriyeli mültecilerin Türkiye'de sosyal, kültürel, ekonomik
ve güvenlik boyutlarını sayısal veriler ölçeğinde inceleyen bir alan araştırmasıdır. Güncel veriler baz
alınarak hazırlanan bu tez Türkiye'de hali hazırda hala çözülememiş Suriyeli sığınmacılar konusu ile
ilgili sorunlara farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Suriyeli sığınmacılara sunulan
imkânlar ve bu imkânlar içerisinde eğitime verilen önem gözler önüne serilmek istenmiştir. Bu amaca
ulaşmak için hazırlamış olduğumuz anket, mülakat ve güncel veriler kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler:
Entegrasyon, Suriyeli Sığınmacılar, Yabancılara Türkçe Öğretimi.
Politics, religion, education, economy and culture and social institutions such as extensive changes and
modernization in the globalization process as a result of the analysis of the problems that arise as a
result of this social sciences in general and sociology in particular, in the sociology of religion
necessitates the search for new comments. Turkey, which has experienced more than fifty years of
migration with a large Muslim population, continues to attract sociological attention with its sociopolitical influence in the Middle East as well as its relatively completed civil society structure and its
migrant policies. Turkey also maintains the policy for Syrian refugees. In the eighth year of the war
and humanitarian crisis in Syria, the number of Syrian refugees sheltering in Turkey has exceeded 3
million. Compared to the countries that host Syrian refugees, Turkey ranks first. Turkey, which has
opened its doors to many nations throughout history, is home to the most populous migration of recent
years as a result of wars in the Middle East. Many courses have been opened for Syrians who have
come to Turkish territory as asylum seekers, trying to minimize the problems they will face in their
adaptation process. There is no doubt that the integration process will not be easy neither for Syrian
asylum seekers nor for Turkey. Taking this into consideration, the first importance was given to
teaching Turkish and the first steps were taken for the adaptation process. With the success of
integration efforts, Syrian asylum seekers have increased their living conditions further. This study is a
field study that examines the social, cultural, economic and security dimensions of Syrian refugees in
Turkey on a numerical data scale. This thesis, based on current data, aims to give a different
perspective on the problems related to Syrian asylum seekers in Turkey, which have not yet been
solved. The opportunities offered to Syrian asylum seekers and the importance given to education
within these facilities were sought to be demonstrated. In order to achieve this goal, the survey,
interview and current data were used. Key Words: Integration, Syrian Asylum Seekers, Turkish
Teaching To Foreigners.
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Bu çalışma, Kahoot! uygulamasının Türkçe öğrenen yabancıların söz varlıklarına olan etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri
için ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel bir model; nitel verileri için de yarı yapılandırılmış
bireysel görüşme kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında
Akdeniz Üniversitesi TÖMER'de eğitim gören B1 ve B2 kurlarındaki öğrenciler oluşturmaktadır.
Deney grubu 9 kız 7 erkek, kontrol grubu ise 7 kız 8 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada elde
edilen verilerin analizinde "Normallik Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann Whitney U-Testi"
kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS 21.0 programıyla yapılmıştır. Deney grubunda yer alan
öğrencilerin ön test başarı puan ortalaması 36.50, son test başarı puan ortalamaları 39.50'dir. Kontrol
grubunda yer alan öğrencilerin ön test başarı puan ortalaması 38.20, son test başarı puanı ortalamaları
ise 41.60'tır. Araştırmanın sonunda, kazanım düzeyi açısından Kahoot! uygulamasının söz varlığı ve bu
varlığın gelişimi üzerinde olumlu bir etki yaptığı gözlenmiştir. Bu gelişim, yeterli düzeyde olmadığı
için grup ortalamaları arasındaki fark, istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Sonuç olarak Kahoot!
uygulamasının söz varlığı puanlarını artırmada etkili olamadığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler:
Yabancı dil olarak Türkçe, söz varlığı, Kahoot!
This study was conducted to determine the effect of Turkish application called Kahoot! on the
vocabulary of foreigners who are learning Turkish. In this research, mixed method is applied. For the
quantitative data of the research, a semi-experimental model including a pre-test-final test control
group is applied. In this respect, for the qualitative data of a research, side structured individual
interview is applied. The study group consisted of B1 and B2 class students studying at TÖMER in
Akdeniz University during 2018-2019 academic year. The experimental group consisted of 9 girls, 7
boys and the control group consisted of 7 girls and 8 boys. "Normality Test, Wilcoxon Signed Rank
Test and Mann Whitney U-Test" were used to analyze the data obtained from the study. The analysis
of the quantitative data was fulfilled by SPSS 21.0 program. The average pre-test achievement score of
the students in the experimental group was 36.50, and the final test success score was 39.50. The
average pre-test achievement score of the students in the control group was 38.20, the average of the
post-test success score was 41.60. At the end of the study, the Kahoot! application was observed to
have a positive impact on vocabulary and its development in respect of learning outcome level. Since
this development was not in a sufficient level, the difference between the group averages was not found
out to be statistically significant. As a result, Kahoot! application was ascertained as ineffective in
increasing vocabulary scores. Key Words: Turkish as a foreign language, vocabulary, Kahoot!
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Bu araştırmanın amacı, Akdeniz Üniversitesi TÖMER'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılında A2, B1 ve
B2 seviyelerinde Özel ve YTB gruplarında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkiye'yi
ve Türk kültürüne ait ögeleri öğrenme ve kültürlerarası etkileşim durumlarının öğrenme amaçlı mektup
yazma etkinliği ile belirlenerek incelenmesidir. Araştırmanın modeli nitel araştırma desenlerinden
durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ilinin Konyaaltı ilçesinde bulunan Akdeniz
Üniversitesi TÖMER'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 45 kadın
ve 45 erkek olmak üzere toplam 90 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
öğrenci tanıma formu ve öğrenci çalışma formu kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında doküman
analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Öğrencilerle iki ay arayla üç uygulama yapılmıştır. İlk uygulama
32 A2 Özel ve 21 A2 YTB öğrencisiyle, ikinci uygulama 27 B1 Özel ve 22 B1 YTB öğrencisiyle,
üçüncü uygulama ise 20 B2 Özel ve 22 B2 YTB öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Uygulama
süreçlerinde öğrencilere uygulama hakkında bilgi verilmiş ve öğrencilerden sevdikleri bir arkadaşlarına
Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtan bir mektup yazmaları istenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler
araştırmacı tarafından toplanmış ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Altı grubun her birinden
15 tane olmak üzere 90 mektup seçilmiştir. Mektuplarda konuyla ilgili geçen cümleler tespit edilerek
kültürel ögeler belirlenmiş ve 11 tema oluşturulmuştur. Veriler bu temalar çerçevesinde incelenmiştir.
Araştırma sonucuna göre, öğrencilere bunun bir sınav olmadığının belirtilmesi ve öğrencilerin mektup
yazmak için sevdikleri bir arkadaşlarını muhatap seçmesi; öğrencilerin mektuplarını yazarken samimi
davranmasında, konuyla ilgili bildiklerini mektuplarında rahatça ifade etmesinde etkili olmuştur.
Ayrıca tüm seviye ve gruplarda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre aktarımlarının daha ayrıntılı
olduğu görülmüştür.
The present study aims at examining the learning and intercultural interaction status of Turkey and
Turkish cultural elements, which was determined through writing to learn activity, by the students who
learn Turkish as a foreign language at A2, B1 and B2 levels of private and YTB groups at TÖMER,
Akdeniz University during 2018-2019 academic year. It adopted the case study design of qualitative
research methods. The study group consisted of 90 students (45=female, 45=male) who were learning
Turkish as a foreign language in 2018-2019 academic year at TÖMER, Akdeniz University in
Konyaaltı, Antalya. Student demographic information form and students' worksheets were used as data
collection tools in the research and document analysis technique was used to collect data. Three
applications were carried out with the students at two-month intervals. The applications and groups
were as follows: (The first application, 32 A2-level Private and 21 A2-level YTB students), (The
second application, 27 B1-level Private and 22 B1-level YTB students), and (The third application, 20
B2-level Private and 22 B2-level YTB students). During the application, students information was
provided about the activity and they were asked to write a letter introducing Turkey and Turkish
culture to a friend. The data proceeded in the study were collected by the researcher and analysed
through the content analysis technique. 90 letters, 15 of which were from each of the six groups, were
selected. The relevant sentences in the letters were determined and cultural elements were identified
and 11 themes were created. The data were examined within the framework of these themes.
According to the research result, since the students were informed that it was not an exam so they
chose a friend to whom they wanted to write a letter, they were sincere while writing letters and
expressed what they knew about the subject in their letters comfortably. In addition, it was observed
that female students wrote more detailed expressions compared to males at all levels and groups.

Akartürk Karahan, Doç.Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski
Türk Dili
Tez No İndirme Tez Künye
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509926

Yabancılara Türkçe öğretiminde Sabahattin Ali'nin apartman ve Köpek
Onaylandı
isimli hikâyelerinin a1-a2 seviyesine uygun sadeleştirme çalışması / A
Yüksek
study on simplification of stories named apartman and Köpek by
Lisans
Sabahattin Ali to a1-a2 levels in teaching Turkish to foreigners
Türkçe
Yazar:ZEYNEP KAYMAZ
2018
Danışman: DOÇ. AKARTÜRK KARAHAN
129 s.
Yer Bilgisi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Hikaye kitapları = Story books ; Okuma becerileri = Reading skills ;
Sabahattin Ali = Sabahattin Ali ; Sadeleştirme = Simplification ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign
domestic students

Seviyeye uygun okuma kitapları Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen her öğrencinin ihtiyacıdır. Bu
ihtiyaca yönelik gerek özgün metinler hazırlanmalı, gerekse Türk yazarların yazmış olduğu Türk kültür
unsurlarını içeren roman ya da hikâyeler sadeleştirilmelidir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi amaçlı
pek çok kaynak kitap yazılmış ve basılmıştır. Ancak öğrenciler yardımcı kitap arayışına girdiklerinde
ulaşabilecekleri çok fazla seçenek yoktur. Oysa daha A1 seviyesinden itibaren okuma metinleri ile
karşı karşıya kalan öğrenciler seviyelerine ve yaşlarına uygun, içinde alıştırmalar olan hikâye
kitaplarına gereksinim duyarlar. Bu çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen A1-A2
seviyesindeki öğrenciler için yaşlarına uygun hikâyeler oluşturmaktır. Seviyeye uyarlama yapılırken
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni incelenmiş, öğrencilerin kazanımları belirlenip hazırlık
yapılmıştır. Bu uyarlama çalışması ile ana dil okuyucuları için yazılmış edebi eserler yabancılara
Türkçe öğretimi alanında da kullanılmış olur. Bu sayede öğrenciler aynı zamanda yazarlarımızı ve
eserlerini tanımış olurlar. Bu çalışmada, Sabahattin Ali'nin tüm hikâyelerine ulaşılmış, örneklemi
oluşturan "Apartman" ve "Köpek" hikâyelerinin A1-A2 seviyesindeki öğrenciler için uygun olduğu
varsayılmıştır. Yardımcı okuma materyallerinin uyarlanması ve sadeleştirilmesi sırasında objektif
davranıldığı ve bilimsel verileri temel alarak çalışmanın hazırlandığı varsayılmaktadır. Bu hikâyeler
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metnine göre uyarlanmış, uyarlama sonrasında okuma becerisine katkıda
bulunması amacıyla, okuma öncesi etkinliği olarak sözcük alıştırmaları; okuma sonrası etkinliği olarak
da okuduğunu anlama soruları ve alıştırmaları hazırlanmıştır. Seçilen hikâyeler, A1-A2 seviyesi
öğrencilerinin dil kazanımları, dil bilgisi ve sözcük bilgisi düşünülerek uyarlanmış, sadeleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, okuma becerisi, sadeleştirme, Sabahattin Ali,
yabancılara Türkçe öğretimi, yardımcı okuma kitabı
Reading books suitable for every level are the needs of every student who learns Turkish as a foreign
language. Original texts should be prepared for this need, and novels or stories containing Turkish
cultural elements written by Turkish writers should be simplified. Many language books are written
and published for the purpose of teaching Turkish as a foreign language. However, there are not many
options for students to access when looking for a supplementary book. Yet, students who are
confronted with reading texts from level A1 still need story books with exercises that are appropriate
for their age and level. The purpose of this study is to create suitable stories by simplifying for the
students at level A1-A2 who are learning Turkish as a foreign language. When adaptation to the level
was made, the Common European Framework of Reference for Languages was examined and the
achievements of the students were determined and prepared. With this adaptation work, literary works
written for native language readers are also used in the field of teaching Turkish to foreigners. In this
way, students will be able to identify our writers and works at the same time. In this study, all the
stories of Sabahattin Ali had been reached, and it was assumed that the samples of the "Apartment" and
"Dog" that constituted the sample were appropriate for students at the A1-A2 level. It is assumed that
during the adaptation and simplification of the supplementary reading materials, I behaved objectively
and prepared the work based on scientific evidence. These stories are adapted according to the
Common European Framework of Reference for Languages. In order to contribute to reading skills
after the adaptation, word practices as pre-reading activities, the reading comprehension questions and
exercises as post-reading activities were prepared. The selected stories were adapted and simplified by
considering the language achievements, linguistic knowledge and vocabulary of the students at A1-A2
level. Key Words: Turkish as a foreign language, reading skill, simplification, Sabahattin Ali, teaching
Turkish to foreigners, supplementary reading book
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Avusturya ilkokullarında 4. sınıfta eğitim
gören Türk çocuklarının Türkçe yazılı
anlatım becerileri üzerine bir araştırma /
A Research on Turkish writing skills of
Turkish 4th grade pupils in Austrian
primary schools
Yazar:ALİ TURAN GÖRGÜ
Danışman: DOÇ. DR. ALEMDAR
MUSTAFA YALÇIN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal
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Yüksek
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ABSTRACT In our research, we have observed and discussed the reasons of primary school; 4th grade
Turkish students' mistakes in their written work in Austria. Worker immigration to other countries
which started in the 1960's caused serious problems for both the countrey which received immigrants
and the one which sent them. One of these problems is the workers' children's education Several efforts
have been made to ensure the Turkish children's education in Austria so far. And today, as a
consequence of experiencing multicultural life, bi-lingual education is becoming widespread. The
Turkish workers in Austria have migrated mostly from rural areas and they are uneducated and they do
manual work for low wages. The fact that tehese families are in the lower class both socio- culturally
and economically affects their children's education negatively. During the research, the students we
have observed are the students who were born in Austria as the second generation. These children grow
up as bilinguals as a result of the society they have to live in. Then second language and its phonemes,
morphemes and semantic structure affect the students' first language usage both in oral language and in
written work. And when the students haveTo the data we have obtained, the students do not prefer
written communication with the relatives they have in Turkey, on the contrary, they prefer oral
communication. In this paper, we have found out that; as a result of the lack of standard Turkish
education, some regional dialectic effects can also be easily seen in students' written work.
ABSTRACT In our research, we have observed and discussed the reasons of primary school; 4th grade
Turkish students' mistakes in their written work in Austria. Worker immigration to other countries
which started in the 1960's caused serious problems for both the countrey which received immigrants
and the one which sent them. One of these problems is the workers' children's education Several efforts
have been made to ensure the Turkish children's education in Austria so far. And today, as a
consequence of experiencing multicultural life, bi-lingual education is becoming widespread. The
Turkish workers in Austria have migrated mostly from rural areas and they are uneducated and they do
manual work for low wages. The fact that tehese families are in the lower class both socio- culturally
and economically affects their children's education negatively. During the research, the students we
have observed are the students who were born in Austria as the second generation. These children grow
up as bilinguals as a result of the society they have to live in. Then second language and its phonemes,
morphemes and semantic structure affect the students' first language usage both in oral language and in
written work. And when the students haveTo the data we have obtained, the students do not prefer
written communication with the relatives they have in Turkey, on the contrary, they prefer oral
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communication. In this paper, we have found out that; as a result of the lack of standard Turkish
education, some regional dialectic effects can also be easily seen in students' written work.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
73926
Grameri Türkçe olan topluluklara Türkiye Türkçesinin öğretimi /
Onaylandı
Teaching Turkish Turkish to the communities who have Turkish
Doktora
grammer
Türkçe
Yazar:EROL BARIN
1998
Danışman: DOÇ. DR. ALEMDAR MUSTAFA YALÇIN
276 s.
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi = Grammar ; 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 welleducated 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.
Ali Fuat Arıcı, Prof., Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
616190
Yabancılara Türkçe öğretiminde seviyelere göre kelimelerin derinlik ve
genişlik boyutlarının incelenmesi: Yedi iklim örneği / Research of
vocabulary dimensions of depth and breadth in teaching Turkish for
foreign learners through levels: Yedi iklim example
Yazar:YÜSRA ŞENGEN AVCU
Danışman: PROF. DR. ALİ FUAT ARICI
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Kelime öğretimi = Vocabulary teaching ; Kelimeler = Words ; Söz
varlığı = Vocabulary ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
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Yüksek
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2020
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teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students
1920'li yıllardan günümüze dek, Türkçenin söz varlığı ve kelime sıklığı üzerine çeşitli araştırmalar ve
buna ilişkin problem tespitlerinin yapıldığı görülmektedir. Anadili Türkçe ve yabancılara Türkçe
öğretimi konulu ders kitaplarında, bu bağlamda öğretilmesi hedeflenen kelime listeleri yer almaktadır.
Ancak bu kelimelerin ne ölçüde öğretileceği konusunun henüz açıklığa kavuşmadığı belirtilmektedir.
Gerçekleştirilen çalışmalarda, diğer tüm dillerde olduğu gibi, Türkçenin anlam boyutunun göz ardı
edilmemesi ve öğretilmesi hedeflenen kelimelerin derinlik, genişlik ve yükseklik boyutlarının
incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile
yürütülmüş, iç içe geçmiş tek durum deseni ile oluşturulmuştur. İçe içe durumunu, kelimelerin derinlik
ve genişlik boyutları meydana getirmektedir. Yedi iklim A1 ve A2 seviye ders kitapları ve bu
seviyelerdeki kelime listelerinin isim soylu sözcükleri döküman olarak kabul edilmiş ve döküman
analizi incelemesi ile verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin nitel boyutunda, A1
seviyesinde isim soylu 1245 ve A2 seviyesinde isim soylu 1815 adet, her iki seviyede toplamda 3060
adet isim soylu kelime ders kitaplarının listelerinde yer almaktadır. Her iki seviyede derinlik ve
genişlik boyutunda değişim gösteren kelime sayısı 594'tür. Verilere göre, derinlik ve genişlik
boyutlarında olumlu yönde değişim olduğunu, ancak derinlik boyutunun, genişliğe göre yetersiz
kaldığı ve kelimelerin derinlik boyutuna daha fazla önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.
Araştırmada, söz varlığının ve Türkçenin kelimeler aracılığıyla kurduğu anlamsal bağlarına dikkat
çekmek amaçlanmakta ve gelecek çalışmalara fikir verebilmesi hedeflenmektedir.
Since 1920, it is seen that there has been a variety of researches about vocabulary and word frequency
and some problem detections have been conducted related to that topic. The course books, whose
mother tongue is Turkish and Turkish for foreign learners, have vocabulary lists aimed to be taught
accordingly. However, it is not stated that to what extent those words are going to be taught is not
clear. In the conducted researches, including other languages, it is understood that the dimensions of
the Turkish language should not be ignored and the words aimed to be taught should be examined in
terms of depth, breadth and height. In this research, the nominal words of teaching Turkish for
foreigners course books within the levels A1 and A2 have been examined with content analysis and
interpreted with descriptive analysis. The research consists of quality pattern. In the view of the
research, there are 1245 nominal words in A1 level and 1815 nominal words in A2 which are in the
vocabulary lists of the course books. In both levels, there are 594 words showing changes in breadth
dimension. As a case study, the research has been examined with reasoning and content analysis.
According to the datum, it shows that the dimensions of depth and breadth has increased positively, but
there should be much more emphasis on the dimension of depth. In the research, with the analysis of
nominal words in Yedi İklim A1 and A2 levels of Turkish course books for foreigners, it is aimed to
draw attention to the vocabulary and semantic of Turkish language and it is aimed to create further
research fields.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
630545
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde etkileşimli okumanın
Onaylandı
konuşma becerisine etkisi / The impact of interactive reading on the
Doktora
ability of speaking in terms of teaching Turkish as a foreign language
Türkçe
Yazar:YUSUF GÜNAYDIN
2020
Danışman: PROF. DR. ALİ FUAT ARICI
206 s.
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim
Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde etkileşimli okuma yönteminin konuşma becerisine etkisini
ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma, karma desenle kurgulanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda
kontrol gruplu deneysel desen, nitel boyutunda ise görüşme ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'daki bir Türkçe Öğretim Merkezinde B2 seviyesinde öğrenim
gören yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Alan yazın taraması neticesinde geliştirilen ve alan
uzmanlarının görüşleri doğrultusunda nihai hâlini alan Konuşma Becerisi Değerlendirme Formu
(KBDF) ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Seviyeye göre seçilen konularda konuşturulan öğrencilerin
konuşma kayıtları, asgari on yıl saha tecrübesine sahip üç öğretim elemanı tarafından puanlanmıştır.
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Altı haftalık süreçte okuma etkinlikleri, deney grubuna etkileşimli okuma yöntemiyle; kontrol grubuna
ise standart öğretim yöntemlerine göre yapılmıştır. Deneysel sürecin sonunda ön test aşamasındaki
konularda konuşturulan öğrencilerin aynı konulardaki konuşmaları, son test olarak kayıt altına alınmış
ve KBDF ile puanlanmıştır. Elde edilen veriler, nicel ve nitel analiz programlarıyla elektronik ortamda
analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, etkileşimli okuma yöntemi, yabancı öğrencilerin
konuşma becerilerini olumlu yönde etkilemiş; öğrenciler metin dışı konuları ele alma, metni daha iyi
yorumlama ve çözümleme, soru sorma, öğreticilik, metne hazır hâle gelme, kültür aktarımı, farklı
fikirleri akla getirme gibi hususlar açısından etkileşimli okumaya karşı olumlu görüş bildirirken
yöntemin çok zaman aldığını ifade etmiştir.
This study that aims to reveal the impact of interactive reading method on the ability of speaking in
terms of teaching Turkish as a foreign language has been formed with mixed pattern. While, in the
quantitative domain of the study, experimental pattern with control group is used, in the qualitative
domain, the method of interview and content analysis have been used. The foreign students studying at
B2 level at a language center in Ankara constitute the working group of the study. The Speaking
Ability Assessment Form (SAAF), which has been developed as a result of the review of literature on
the field and got its ultimate form in accordance with the opinions of the experts of the field, has been
used as assessment instrument. The speaking records of the students who have spoken on the subjects
that were chosen according to the levels have been graded by three scholars who have the experience in
that field at least ten years. In the experimental process of six weeks, the activities of reading have been
made with interactive reading method for the experimental group while, to the control group, they have
been made in accordance with the instructions in Seven Seasons Turkish set. At the end of the
experimental process, the speeches of the students on the same subjects who have been made to speak
on the subjects of pre-test process have been recorded as post-test, and they have been scored with
SAAF. The date attained has been analyzed with quantitative and qualitative analysis programs within
electronic environment. According to the results of the study, the method of interactive reading has
affected the ability of speaking of the foreign students positively; while the students state their positive
opinions about interactive reading in terms of the matters such as handling out-of-text subjects,
interpreting and analyzing the text better, asking questions, instructiveness, becoming ready for the
text, cultural transmission, and springing to mind different opinions; they have stated that the method
takes so much time.
Ali Göçer, Prof., Erciyes Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
320297
Ortaöğretim düzeyinde Türkçenin yabancı dil olarak 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
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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
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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, 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
Tez No İndirme Tez Künye
327536
Belçika'da Türkçe öğretimi ve karşılaşılan temel sorunlar / Situation of
Turkish education in Belgium and main problems of the teachers who
give Turkish education
Yazar:VEDAT EKMEKÇİ
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:Belçika = Belgium ; Dil problemleri = Language problems ; Dil
öğretimi = Language teaching ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Öğretim = Teaching ; İki dilli = Bilungualism

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2012
101 s.

1960'lı yıllarla birlikte ülkemizden Avrupa'ya işçi göçü başlamıştır. O yıllarda Avrupa'ya geçici olarak
giden Türk işçileri zaman içinde dönme fikrinden vazgeçmiş ve oralara kalıcı olarak yerleşmişlerdir.
Zaman ilerledikçe yurttaşlarımızın çocuklarına ana dil ve kültür eğitimi zaruri bir ihtiyaç olarak ortaya
çıkmıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), üye ülkelere göçmen işçilerin çocuklarının ihtiyaçlarını
karşılayacak bir eğitim vermelerini telkin eden 25 Temmuz 1977 tarihli yönergesini yayımlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, yurttaşlarımızın çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü
öğretimi amacıyla her sene Türklerin yoğun yaşadığı yerlere Türkçe ve Türk kültürü öğretmenleri
göndermektedir.Bu araştırmanın amacı: 1961 yılıyla başlayan ve 1964 yılında imzalanan işgücü
anlaşmasının ardından yoğun bir şekilde Belçika'ya gelen ve buraya yerleşen soydaşlarımızın
çocuklarına verilen Türkçe öğretiminin durumunu belirlemek ve Türkçe öğretimi veren
öğretmenlerimizin problemlerinin tespitini yapmaktır. Bu kapsamda nitel araştırma yaklaşımıyla, 20112012 öğretim yılında Belçika'da görev yapan 25 Türkçe öğretmeniyle görüşme yapılmış, görüşme
yapılan öğretmenlerden 3'ü ders ortamında gözlemlenmiş ve süreçte kullanılan materyaller incelenecek
doküman olarak toplanmıştır.Görüşme için araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme soruları, 5 kişilik
ön deneme grubuna yöneltilmiş ve alınan cevaplar doğrultusunda, görüşme formu sorularına sonşekli
verilmiştir. Öğretmenlere görüşme formu soruları yöneltilmiş ve elde edilen veriler, nitel veri
çözümleme tekniklerinden içerik analizi tekniği kullanılarak, kodlamalarla temalandırılmış ve temalara
anlam vererek yorumlanmıştır. Tezi hazırlayan araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem formu
kullanılarak, sınıftaki fiziksel ortam, ortamın sosyal boyutu ve dilin kullanımı (sınıf içi etkileşim), ders
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kitaplarının kullanım durumları, ortamda oluşan etkinlikler ve öğrenen özellikleri, fiziki ortam, ders
kitaplarının kullanım durumları gözlemlenmiştir. Gözlem sonucu elde edilen veriler de, nitel veri
çözümleme tekniği kullanılarak kodlamalarla temalandırılmış ve temalara anlam vererek
yorumlanmıştır.Araştırma sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:1.Türkçe ve Türk Kültürü dersi
sosyal ortamı değerlendirildiğinde, öğrencilerin bir bölümünün derse ilgisiz kaldığı ve motivasyon
düzeyinin çok düşük olduğu görülmüştür. Öğretmenin, öğretmen olarak değil de abi, amca veya
aileden biri olarak algılanması neticesinde öğretmene fazlaca samimi davranıldığı ve ders içinde
öğrencilerin farklı tutumlar sergiledikleri anlaşılmaktadır.2.Kullanılan ders kitaplarının 1-3. sınıflar
haricinde yetersiz görüldüğü, bu kitapların dilinin ağır, sıkıcı ve seviye üstünde olduğu öğretmenlerce
vurgulanmıştır; ancak öğretmenler, diğer senelerde kitapların hiç olmayışından dolayı eksik de olsa
mevcut oluşunun memnuniyet verici olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler, birkaç sınıfa göre
kitapların tek kitap hâlinde hazırlanmasını ise çoğunlukla yanlış bulmuşlardır. Öğretmenlerin tümü ders
kitaplarının dışında ek materyal kullanmaktadırlar.3.Öğretmenlerin kullandığı strateji, yöntem ve
tekniklere bakıldığında çoğunlukla kullanılan, sunuş yoluyla öğretim stratejisi ve anlatım yöntemi
olmuştur. Bunun yanında öğretmenler; buluş yoluyla öğretim stratejisini, gösterip yapma yöntemini,
eğitsel oyunları, drama tekniğini, hikâye-masal-fıkra anlatma tekniğini, resim yaptırma ve bulmaca
tekniğini, eğitsel oyunları, yazı çalışmalarını, soru-cevap tekniğini, müzikle ve görsel materyalle
öğretim tekniklerini uygulamaktadırlar.4.Dersin ölçme ve değerlendirilmesi daha çok süreç
değerlendirmesi biçiminde ve test- etkinlik sonuçlarına bakılarak yapılmaktadır. Bunun yanında proje
çalışmaları, performans görevleri, soru cevap, sözlü ve yazılı yoklamalar da değerlendirmelerde
5.Öğretmenlerin dersleri işlerken karşılaştıkları sorunlar içerisinde en dikkati çeken sorun, fiziki ortam
yetersizliği ve öğrenci-veli ilgisizliği olmuştur. Dernek başkanlarının duyarsızlıkları, okul öğretmen ve
idarecilerin olumsuz tutumları, derslerin okul ders saati dışında işlenmesi ve notla değerlendirilmeyişi
de ayrıca karşılaşılan sorunlar olarak görülmektedir. 6.Öğretmenler, ana dili ve kültür konusunda
halkın bilinçlendirilmesini, ders dışı seçmeli olan Türkçe ve kültür dersinin ders saatleri içerisine alınıp
notla değerlendirilmesini ve ders yapılan yerlerin fiziki ortamlarının iyileştirilmesini
istemektedirler.Anahtar Kelimeler: Ana dili, İki dillilik, Belçika, Türkçe ve Türk Kültür Öğretmenleri
Labour migration began from Turkey to Europe within the 1960s. Turkish workers who went to Europe
temporarily at first, in the course of time gave up the idea of coming back and settled down
permanently in Europe. As time went on, education of both mother tongue and culture has emerged as
a compulsory need for the children of Turkish citizens in Europe. The European Economic Community
(EEC) issued a directive on July 25, 1977 which suggests member countries give a suitable education
to meet the needs of the children of migrant countries. Republic of Turkey Ministry of National
Education send teachers to places where Turkish people inhabit densely every year by the aim of
giving Turkish and Turkish culture education. The aim of this study is to determine the situation of
Turkish education given to children of our citizens who come and settle down in Belgium starting in
1961 and gaining speed after the labour force agreement signed in 1964 and to establish the problems
of the teachers who give Turkish education. In this context, with the qualitative research approach, 25
Turkish teachers working in Belgium were interviewed, three of these teachers were observed in the
classroom environment and materials used in the classroom process were collected after being
examined as documents in the 2011-2012 academic year. The interview questions prepared by the
researcher for the interview were posed to the pre-test group of 5 people and the final form of interview
questions were given in accordance with the received answers. The interview questions were posed to
the teachers and the collected datum were themed with the encodings by using the technique of content
analysis- one of the qualitative data analysis techniques- and interpreted by giving meaning to the
themes. The physical environment of the classroom, the social dimension of the environment and usage
of the language (classroom interaction), activities occurring in the environment and the properties of
the learners (characteristics of the behaviours showed by the students, carrying out of their
responsibilities, levels of students' interest in the course) were observed by using the observation form
developed by the researcher who has prepared the thesis. Datum gotten as a result of the observation
were themed with theencodings using qualitative data analysis techniques and interpreted by giving
meaning to the themes.As a results of research, the following findings were obtained:1.It is seen that
some of the students are indifferent to Turkish and Turkish Culture lessons and their motivation level is
very low concerning the lessons when the lessons are evaluated in their social contexts. It has been
understood that the students have exhibited different attitudes to their teachers and they are very close
to them as a result of the fact that teachers are perceived as an elder brother, an uncle, a family member
rather than being a teacher.2.The course books excluding the ones written for the 1st-3rd grades are
insufficient and their language is heavy, boring and above the students' level stressed out by their
teachers. However, the teachers express that it is pleasing to have the course books rather than not
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having had them in former years. The teachers find it wrong to such a large extent that the course
books are prepared for some grades as a single course book. Every teacher uses extra material apart
from the course books.3.When the teachers' strategies, methods and techniques are concerned, they use
presentation as a teaching strategy and expression as a method mostly. In addition, they use discovery
teaching strategy, demonstration method, educational games, theatrical techniques, telling story-talecomic and drawing picture, writing activities, question and answer technique, teaching techniques
through musical and visual materials.4.The assessment and evaluation of the course is based on process
evaluation and the results of the tests. Besides, project studies, performance duties, question and
answer, oral and written exams can have impact on evaluations.5.The most important problems the
teachers face in their lessons are the insufficiency of the physical contexts and the indifferences of
student-parent to the lessons. The other problems can be enumerated as the indifferences of head of the
foundations, the negative attitudes of the teachers and administrators at the schools, courses given out
of school period and not graded.6.The teachers want to raise the public's awareness on the mother
tongue and culture issues, Turkish and Culture courses to be given in school period, graded and the
physical context of the classrooms to be improved firstly.Keywords: Mother Tongue, Bilingualism,
Belgium, Turkish And Turkish Culture Teachers
Tez No İndirme Tez Künye
327535
Yabancılara Türkçe öğretiminde benzetim (simülasyon) tekniğinin
kullanımı / Using the simulation technique in teaching Turkish to
foreigners
Yazar:GÜRKAN TABAK
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:Benzetim = Simulation ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language
education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim
yöntemleri = Teaching methods
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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
Tez No İndirme Tez Künye
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Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Arap öğrencilerin Türkçeyi öğrenme
Onaylandı
durumları ve karşılaştıkları sorunlar / Arab students' current situation in
Yüksek
learning Turkish as a foreign language and the difficulties encountered during Lisans
the process
Türkçe
Yazar:YUNUS AKTÜRK
2016
Danışman: DOÇ. DR. ALİ GÖÇER
94 s.
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Araplar = Arabs ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi =
Foreign language learning ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic
students ; Öğretim sorunları = Teaching problems

Türkçenin yabancı dil olarak önemi dünya genelinde her geçen gün artmaktadır. Özellikle son otuz yıldır
Türkçenin yabancılara öğretimi için yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Yapılan çalışmalarda, yabancıların
Türkçeyi öğrenirken çeşitli sorunlar ve zorluklar yaşadıkları ifade edilmektedir. Bu sorunları yaşayanlara
Arap öğrenciler de dâhildir. Yaşanan bu durumun çeşitli sebepleri olsa da en önemli problemin,
öğrencilerin ana dili Arapça ile Türkçenin birçok açıdan farklı özelliklere sahip olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Arap kökenli öğrencilerin
Türkçeyi öğrenme-kullanabilme durumlarını belirlemek, Türkçe öğrenirken yaşadıkları zorlukları ve
sıkıntıları ortaya çıkarmaktır. Ortaya çıkan veriler ışığında öğreticilere hangi konularda zorluk yaşandığı,
en çok nelerde/nerelerde hata yapıldığı ve bu yanlışların önlenmesi, düzeltilmesi hususunda neler
yapılabileceğinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalışmada elde edilen verilere göre; Arap öğrencilerin
Türkçe öğrenirken yaşadıkları sorunların büyük oranda konuşma ve yazma becerileri ile dil bilgisinde
olduğu, bunun da genel olarak ana dilleri Arapça ile Türkçe arasındaki birtakım farklılıklardan
kaynaklandığı saptanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin ana dillerinin ve önceden öğrenmiş oldukları bir yabancı
dilin Türkçe öğrenmelerine olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğu görülmüştür. Ana dilleri ve bildikleri
yabancı dilin kelime öğrenmelerinde olumlu; telaffuz, yazma ve dil bilgisi konularında olumsuz etkilerinin
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bir başka önemli bulgu ise; öğrencilerin Türkçedeki ekleri öğrenme ve
kullanma, yazım-imla kurallarına uygun yazma konusunda da zorluk yaşadıklarıdır. Anahtar Kelimeler:
Türkçe öğretimi, Arap öğrenciler, öğrenme durumu, yaşanan sorunlar
Learning Turkish as a foreign language increases in importance around all over the world. In particular,
studies for teaching Turkish as a foreign language to foreigners gained momentum in the last thirty years.
In these studies, it is stated that foreigners learning Turkish as a foreign language encounter several
problems and challenges. One of the groups encountering such problems and challenges is Arab students.
Although there are multiple reasons for this situation, the most significant one is considered to be differing
characteristics of these two languages, namely Arabic and Turkish. The purpose of this study is to identify
Arab students' actual states in learning and using Turkish, as well as revealing the difficulties and
challenges that they encounter during the process. The analysis of the data may enable educators to realize
in which issues students experience difficulties, in which parts students make mistakes and what can be
done to prevent or correct those misconceptions. Findings indicate that Arab students mostly encounter
challenges in speaking, writing and grammar skills. Several differences between the two languages are
considered to be the main reason of such a challenge encountered by Arab students. Moreover, both
students' mother tongue and the foreign language that they had already learned made either positive or
negative effect on learning Turkish. The mother tongue and the foreign language that students had already
learned had a positive effect on acquiring new words, yet they had negative effects on pronunciation,
writing and grammar. The other important finding is that students had also difficulty in learning and using
of appendixes, writing according to spelling-orthographic rules. Keywords: Turkish teaching, Arab
students, learning states, difficulties.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
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Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dijital öykü kullanımı / Using
Onaylandı
digital story in teaching Turkish as a foreign language
Doktora
Yazar:GÜRKAN TABAK
Türkçe
Danışman: PROF. DR. ALİ GÖÇER
2017
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi 296 s.
Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
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Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Hikaye = Story ; Sayısal hikaye =
Digital story ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods
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.
Tez No İndirme Tez Künye
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 / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anlama = Understanding ; Anlatı becerileri = Narrative skills ;
Anlatım yeteneği = Expression ability ; Dil öğrenimi = Study of languages
; Eylem araştırması = Action research ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi
= Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı uyruklu öğrenciler =
Foreign domestic students

Durumu
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
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sonunda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sorunlardan yola çıkılarak oluşturulmuş
etkinliklerin sınıf içi uygulamalarda ve öğrenenlerin temel dil becerileri üzerinde önemli değişiklikler
meydana getirdiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, anlamaanlatma 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.

Ali Taştekin, Dr.Öğr.Ü., İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
458489
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme / An
Onaylandı
assessment and evaluation in teaching Turkish as a foreign language
Yüksek
Yazar:ENVER GEDİK
Lisans
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ALİ TAŞTEKİN
Türkçe
Yer Bilgisi: İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk 2017
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
144 s.
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
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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
Tez No İndirme Tez Künye
631805
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmak amacıyla Dede
Korkut Kitabı'nın Türkistan/Türkmen sahra nüshası 13. boy'un b1
düzeyinde sadeleştirilmesi / Dede Korkut Book of Turkey/ Türkmen
course for use in teaching turkish as a foreign language simplicification of
13th size at b1 level
Yazar:FADİME BOZTOPRAK
Danışman: DR. ALİ TAŞTEKİN
Yer Bilgisi: İstanbul Arel Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü /
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Konu:Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish
Language and Literature
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
166 s.

Türkçe; bir genç kızın kanaviçesinde işlediği tarihtir, medeniyettir, edebiyattır, kültürdür. İlmek ilmek
dokunan bu nakışta hiçbir ilmik göz ardı edilemez. Yabancı dil öğrenimi, öğrenilen dilin kültürüyle
tanışma ve kaynaşma dönemidir. Türkçenin yabancı dil olarak öğreniminde Dede Korkut
Hikâyeleri'nin yeri yadsınamayacak ölçüdedir. Dil ve kültürü birbirinden ayırmak mümkün olmadığı
için Dede Korkut Hikâyeleri'ni, yabancılara Türkçe öğretiminde materyal olarak kullanmak yararlı
olacaktır. Çünkü Türkçenin en güzel sözlerini, kültür kodlarını ve örnek ifade biçimlerini bu
hikâyelerde görmemek, okumamak hatta duymamak mümkün değildir. Dil öğretimini, sadece temel dil
becerilerini kazandırmakla sınırlamak yanlış olur. Öğretilen dilin sahip olduğu milletin yaşayış biçimi,
düşünce dünyası hedef dilin içinde gizlidir. Türkçenin bu gizini çözmeye yardımcı olan edebi
metinlerimizden biri Dede Korkut Hikâyeleri'dir. 28.11.2018 tarihinde 17'nci unsur olarak UNESCO
tarafından "Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi"ne eklenen Dede Korkut
Hikâyeleri'nin, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de etkili olacağı düşünülmektedir. Çünkü
UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan bir kuruluştur. "Diller İçin Avrupa
Ortak Öneriler Çerçeve Metni"ne de kaynak bir kuruluştur. Yabancı dil öğretiminde Diller İçin Avrupa
Ortak Öneriler Çerçeve Metni göz önünde bulundurulduğundan dolayı "Dede Korkut Hikâyeleri"nin
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde belirlenmiş düzeye uygun, yerinde ve doğru örneklerle
materyal olarak kullanılması bu manada önemli bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil
olarak öğrenen öğrenciler için Dede Korkut Kitabı'nın Türkistan/ Türkmen Sahra Nüshası 13. Boy'un,
Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi adlı hikâyenin, B1 düzeyinde sadeleştirilmesi ve B1
düzeyindeki "Türkçe Öğretim Seti" kitaplarında nasıl yer verilmesi gerektiği, ne şekilde etkinliklerle
yer alabileceği örneklerle gösterilmeye çalışılmıştır. Sadeleştirme yapılırken "Diller İçin Avrupa Ortak
Öneriler Çerçeve Metni"nin okuma kazanımları ve dil bilgisi yapılarına ilişkin esaslar dikkate
alınmıştır. Sadeleştirme yapıldıktan sonra metinlere yönelik dört dil becerisini kapsayan etkinliklere ve
diğer çalışmalara yer verilmiştir. Bu sayede çalışma sonucunda, Türkçenin yabancı dil olarak
öğrenimine katkı sağlayacağı düşünülen bir okuma ve çalışma kitabı sunmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Dede Korkut Hikâyeleri, Türk Kültürü.
Turkish is the history, civilization, literature, culture which a young girl embroiders on her canvass. No
stitch can be ignored in this embroidery, which is weaved by stitching. Foreign language learning is the
period of meeting and socializing with the culture of the language which is learned. The place of Dede
Korkut Stories is undeniable in this embroidery of Turkish, which is weaved by stitching. Since it is
not possible to distinguish between language and culture, it would be appropriate to use Dede Korkut
Stories as a material in language teaching. It is impossible not to see the best words of Turkish and
cultural codes in these stories, not to read and hear from them. Language teaching is not just teaching
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basic language skills. The way of living which belongs to the nation of the language taught is hidden in
the target language. Our literary text which helps solve this secret is Dede Korkut Stories. The meaning
and importance of Dede Korkut Stories, which was added to "Representative List of the World
Intangible Cultural Heritage" by UNESCO as the 17th element on 28.11.2018, has increased. This
foundation, which is UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, also
constitutes a source for the European Language Portfolio. Since the items of the European Language
Portfolio are taken into consideration in foreign language teaching, it is considered important to use
"Dede Korkut Stories" as materials in accordance with the determined level in teaching Turkish as a
foreign language, with appropriate and proper examples. In the study, for the students who learn
Turkish as a foreign language, the simplification of the 13 th Epos of the Turkmen Sahara Copy of
Dede Korkut Book, Salur Kazan Kills the Seven Headed Dragon, to B1 Level and how to include and
with what kinds of activities it can take place in B1 level "Turkish Teaching Set" books have been tried
to be shown with examples. While making simplification, "European Language Portfolio" reading
outcomes and grammatical structures are taken into consideration. After the simplification study, it is
aimed to present a material workbook that will contribute to the learning of foreign language of
Turkish by including activities and studies that include four language skills. Keywords: Teaching
Turkish as a Foreign Language, Dede Korkut Stories, Culture.

Ali Yakıcı, Prof., Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
397436
Yurt dışındaki Türk çocukları için hazırlanmış olan pilot (5.sınıf) ders
kitabının metinsellik ölçütleri bağlamında çözümlenmesi / The analysis of
the pilot (5th degree) course book prepared for Turkish children abroad
within the context of textuality criteria
Yazar:AHMET ŞAHİN
Danışman: PROF. DR. ALİ YAKICI
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil eğitimi = Language education ; Dış
Türkler = Turkish diaspora ; Kitaplar = Books ; Metin = Text ; Metin
dilbilim = Text linguistics ; Metin inceleme = Text examination ;
Metinsellik = Textualization ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
127 s.

Metinlerin metindilbilim ölçütleri doğrultusunda irdelenmesi, metinlerin işlevinin artırılması
bakımından son dönemde önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmayı temel alan amaç ise yurt dışındaki
Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde metinlerle birlikte eğitim kalitesini artırmaktır. Bu çalışma,
Almanya'da yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretmek amacıyla Mete Atay tarafından hazırlanan
Pilot (5. Sınıf) Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin metinsellik ölçütleri bakımından incelenerek
bugüne kadar değinilmemiş bir konu olan metinlerin kullanışlılığını tespit etmek maksadıyla
hazırlanmıştır. Yurt dışına başlayan göçlerle birlikte zorunlu olarak eğitim problemi meydana çıkmış
ve bununla ilgili olarak ilk göç tarihinden bugüne dek meydana gelen gelişmeler de bu çalışmada yer
almaktadır. İlgili bölümde kitap içerisinden seçilmiş on metin metinsellik ölçütlerine göre
incelenmiştir. Çalışmanın sonunda incelenen metinler yer almaktadır.
The analysis of texts in accordance with textlinguistics has taken an important place in terms of
improving texts' function recently. The purpose of this study is to improve the quality of education with
the help of texts in Turkish education for Turkish children abroad. This study is prepared by Mete
Altay to determine the usefulness of the texts in order to teach Turkish, which Turkish children's
mother tongue, to Turkish children living in Germany , which is a topic that has not been mentioned
before. With the immigrations to abroad, an education problem emerged as a necessity and in relation
to that a lot of events existing since the first days of the immigrations take their places in this study. In
the related chapter, ten texts chosen from the book is analyzed with respect to textuality criteria. The
analyzed texts take part at the end of the study
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Tez No İndirme Tez Künye
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

Durumu
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
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
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
388222
Polonya'daki Türkoloji bölümlerinde Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve
öğrencilerin Türkçe becerileri / Teaching Turkish Language and Literature
and Turkish Language proficiency level of students at Turkic studies
departments in Poland
Yazar:CEM ERDEM
Danışman: PROF. DR. ALİ YAKICI
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türk Edebiyatı
Bölümü / Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil becerileri = Language skills ; Dil eğitimi = Language education ;
Eğitim = Education ; Polonya = Poland ; Program değerlendirme =
Program evaluation ; Program değerlendirme = Program evaluation ;
Türkoloji = Turcology ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2015
467 s.

Bu çalışmanın amacı; Polonya'daki Türkoloji bölümlerinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin
niteliği ile bu bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin Türk edebiyatı ve Türkçe dil beceri düzeylerini
tespit etmektir. Bu araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte uygulandığı karma
yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, dil beceri düzeyleri ve edebiyat başarı
düzeylerini tespit etmek için, tarama modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın nitel boyutunda ise görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin
analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler çalışma grubundan seçilmiş 6 öğrenciyle
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ölçme aracı olarak okuma-anlama, dinleme- anlama ve dil bilgisi sınavı,
Türk edebiyatı akademik başarı sınavı ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma
2012-2013 ve 2013-2014 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyıllarında Polonya'daki Türkoloji
bölümlerinde öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerinden tabakalı seçkisiz örnekleme ile seçilmiş 34
öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda çalışma grubu öğrencilerinin yazma, dinleme,
okuma, konuşma ve edebiyat başarıları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Nitel bulgular
öğrencilerin öğretim programıyla ilgili materyal, zamanlama ve yöntem konusunda problemler
yaşadıklarını göstermektedir. Aynı zamanda araştırmanın bir parçası olarak Polonya'daki Türkoloji
bölümlerinde verilen dersler ve amaçları, öğretim üyelerine ilişkin açıklamalı bibliyografyalar ile bu
bölümlerde yapılmış tezlere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Dil
Becerileri, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Program Değerlendirme, Polonya Türkoloji'si, Bibliyografya
The purpose of this dissertation is to describe the quality of educational activity and knowledge of
Turkish literature and Turkish language proficiency level, which are substantial for Turkic Studies
departments in Poland. In this study the mixed method that implements both quantitative and
qualitative methods has been used. In the quantitative part of this research, in order to determine the
Turkish language proficiency level and knowledge of Turkish literature, the relational cross-hatching
model has been used, which is a kind of survey model. In qualitative part of this research the interview
technique has been implemented. The assessment instruments used in the survey are as follows:
examination of reading comprehension, listening comprehension, grammar and knowledge of Turkish
literature as well as semi-structured interviews. Semi-structured interviews have been performed with 6
students. The survey was carried out in 2012-2013 and 2013-2014 academic years in spring semesters.
Thirty four students of the third year of Turkic Studies departments in Poland have been chosen with
the stratified random sampling method. As a result of the survey, significant differences between
writing, listening, reading, speaking comprehension and knowledge of literature among students who
attended the survey has been determined. Qualification results have shown that students had issues
with teaching materials, punctuality and teaching methods. Additionally, the research includes the list
of courses and their purposes, bibliography of academic staff's publications and a list of all academic
dissertations defended in Turkic Studies departments located in Poland. Keywords: Teaching Turkish
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Language and Literature, Language Proficiency Level, Teaching Turkish to Foreigners, Program
Evaluation, Turkic Studies in Poland,
Alpaslan Okur, Prof., Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
431355
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 Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Söz varlığı = 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

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2016
2899 s.

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 arasında
farklılık olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında incelenen toplam 15 yabancılar için Türkçe ders
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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 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
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Dizin:Aday öğretmenler = Candidate teachers ; Göçler = Migrations ; Tek
dilli = Monolingual ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Uluslararası göç =
International migration ; Çok kültürlülük = Multiculturalism ; Öğrenci
görüşleri = Opinions of students ; İki dilli = Bilungualism
1960'lı yılların başından itibaren Türkiye'den Avrupa'ya, özellikle Almanya'ya büyük bir işçi göçü
yaşanmıştır. Bu göç neticesinde, göç olgusunun doğal bir sonucu olarak iki dilli ve iki kültürlü bir nesil
ortaya çıkmıştır. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelere paralel olarak insanlar arasındaki
iletişim ve bilgi akışının boyut değiştirmesi, toplumsal yaşamı da etkilemiş ve iki dilli ya da çok dilli
insanlar bir zenginlik göstergesi olarak kabul edilmiştir. İki dilliliği ya da çok dilliliği destekleyen dil
eğitim politikaları, insanların dilsel ve kültürel yönde gelişim potansiyellerinin farkına varmalarını
sağlayarak bu potansiyeli olumlu yönde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Küreselleşen dünyada en az
iki ya da daha fazla dil bilmek çağımızın gerekliliklerinden kabul edilmektedir. Almanya'daki eğitim
sistemi eyaletlere göre farklılık gösterdiği için Huber'in (2008) deyimiyle ''göç çocuklarının'' Türkçe
eğitimi kimi zaman Milli Eğitim Bakanlığından gönderilen uzman kişiler tarafından kimi zaman ise
Almanya'da Türkçe öğretmeni yetiştirmek için yoğun mesai harcayan Duisburg/Essen Üniversitesi
Türkistik bölümünde eğitim gören Türkçe öğretmenleri aracılığı ile yürütülmektedir. Türkistik
bölümünde yetiştirilen Türkçe öğretmenleri, gerek kendilerinin de iki dilli olmaları gerekse,
Almanya'da yaşayan Türk soylu insanların Türkçe eğitimleri sırasında yaşadıkları sorunlara tanık
olmaları bakımından Almanya'da bulunan Türkçe konuşucularına Türkçe eğitimi verilmesi konusunda
önemli ve aktif bir rol oynamaktadır. Bu düşüncelerden hareket ile yurt dışında yetiştirilen Türkçe
öğretmeni adaylarının iki dillilik olgusuna yönelik görüşlerini ortaya koymak, Türkçe eğitimi verecek
olan bu öğretmen adaylarının hem Türkçe ve Almancaya hem de iki dillilik olgusuna bakış açılarının
durum tespitinin yapılmasını sağlayacaktır. Bu durum tespiti, Türkçe-Almanca bilen iki dilli bireylerin
daha sağlıklı ve dengeli yetişebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda bizleri fikir sahibi
edecek ve yönlendirecektir. Bu bağlamdan yola çıkarak araştırmanın konusunu ''Yurt Dışında
Yetiştirilen Türkçe Öğretmeni Adaylarının İki Dillilik Olgusuna Yönelik Görüşleri'' oluşturmaktadır.
Araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının araştırma sırasında uygulanan ölçme araçlarına samimi ve
doğru cevaplar verdikleri varsayılmıştır. Araştırmanın örneklemini Duisburg/Essen Üniversitesi
Türkistik bölümünde okuyan otuz dört öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma çerçevesinde konuyla ilgili
olarak yerli ve yabancı literatür taranmış ve konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar incelenmiştir.
Araştırmanın kapsamı ve içeriği nitel araştırma yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Nitel
veriler 01-18 Aralık 2015 tarihleri arasında öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir.
Araştırmanın nitel verileri olan görüşme kayıtları içerik analizi, içerik analizi türlerinden de kategorisel
analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Kategorisel analizde önce veriler kodlanmış, ardından kodları
genel düzeyde açıklayan kategoriler belirlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Çok
Kültürlülük, Göç, İki Dillilik, Tek Dillilik, Türkçe Öğretimi.
Since the beginning of 1960's, Turkey has experienced a huge migration of workers to Europe, in
particular to Germany. As a result of this migration, as a natural result of immigration has emerged a
generation of bilingual and bicultural. Changing the size of the communication and information flow
between people occurred in parallel to the advances in science and technology has affected the social
life, and bilingual or multilingual people has been recognized as a wealth indicator. Language
education policies that supporting bilingualism or multilingualism aims enabling people to realize their
development potential in the cultural aspects and evaluate this potential in a positive direction. In a
globalized world, knowing at least two or more languages is considered the requirements of our age.
Because of education system in Germany vary by state, with the Huber's phrase of 'migration childrens'
(2008) Turkish education sometimes is provided by experts by the Ministry of Education and
sometimes is carried out by Turkish teachers studying at Departmant of Turkistik at Duisburg/Essen
University, which takes great pains to educate Turkish teachers in Germany. For both to be bilingual
and witness the problems experience by Turkish origin people living in Germany during the Turkish
education, Turkish teachers educated in Turkistik departmant play a major and active role in giving
Turkish education to Turkish speakers in Germany. Based on this idea, putting forward the views of
abroad trained Turkish teacher candidates on bilingual notion, will allow that prospective teachers who
will give Turkish education, to detect of both Turkish and German perspectives on the state of
bilingualism in both cases. This assesment will give us an opinion about what should be done in order
to bring up more healthy and balanced Turkish-German bilingual individuals. In this context, the
subject of the research is 'Perception's of Pre-service Turkish Language Teachers Studying at
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Duisburg/Essen University Towards the Concept of Bilingualism'. In the study, Turkish teacher
candidates are assumed to provided sincere and accurate answers to measuring tools applied during the
investigation. The research sample is including thirty-four students of Duisburg/Essen University,
Department of Turkistik. As a part of the research domestic and foreign literature relevant to subject
are scanned and earlier studies on subject are examined. The scope and content of the research was
carried out in accordance with the qualitative research methods. Qualitative data were obtained as a
result of interviews with students between 01-08 December 2015. Content analysis of call records, that
is, qualitative research data was analyzed using categorical analysis. In categorical analysis first data
was encoded, then codes at the global level that describes the categories determined, and the findings
were interpreted. KeyWords: Bilingualism, Migration, Monolingualism, Multiculturalism, Turkish
Education.
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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,
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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 A2level 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 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
Tez No İndirme Tez Künye
555851
Türkiye'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil becerileri yanlış
analizleri / Error analysis of language skills of foreign students learning
Turkish in Turkey
Yazar:BERNA ELTURAN
Danışman: DOÇ. DR. ALPASLAN OKUR
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil yanlışları = Linguistic mistakes ; Dil öğrenimi = Study of
languages ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil = Foreign language ;
Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı uyruklu
öğrenciler = Foreign domestic students ; Yabancılar = Foreigners
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2019
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Yabancılara Türkçe öğretimi adına yapılan çalışmalar uzun yıllar öncesine dayanmakla birlikte, bugün
Türkiye'de birçok üniversite ve merkezde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin sayısı hızla artmaktadır.
Alanyazındaki akademik çalışmalar da bu gelişime paralel olarak artmaktadır. Fakat yapılan
çalışmalarda çoğunlukla ders materyalleri, öğretim programları, müfredat, dil becerileri gibi konulara
ağırlık verildiği görülmektedir. Öğrencilerin yanlış analizi konusu 1970lerden itibaren uygulamalı
dilbiliminin önemli bir parçası kabul edilip o zamandan beri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Yanlış
analizleri çalışmaları öğretmenin öğrencinin gelişimini takip edebilmesi, alanda çalışan araştırmacıların
dilin nasıl edinildiği ve öğrencilerin öğrenme stratejilerini belirlemesi ve öğrencilerin kendi
yanlışlarından öğrenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Ülkemizde Yabancılara Türkçe Öğretimi
alanında tüm dil becerileri kapsayan yanlış analizleri üzerine çalışmalara ise pek fazla
rastlanamamaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil becerilerinin
yanlış analizi bağlamında değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmektedir. Bu çalışmada method
olarak nitel yöntemler kullanılmıştır. Çalışma 3 temel bölümden oluşmaktadır. İlk olarak, yabancı dil
öğretiminde yanlış nedir, yanlış ve hata arasındaki fark, yanlışların nedeni, çeşitleri, önemi ve
düzeltilmesi, alan yazında konuyla ilgili var olan yaklaşım ve teoriler gibi konular hakkında bilgi
verilmiştir. Sonraki bölüm araştırmada kullanılacak olan verilerin araştırma yöntemine uygun olarak
toplanması, elde edilen veriler üzerinde çalışılarak yanlışların tespit edilmesi, tanımlanması,
açıklanması ve gerekli analizlerin yapılmasını kapsamaktatır. Daha sonraki bölümde de toplanan
verilerin analiz edilmesinden elde edilen bulgular ile araştırma sorularına ilişkin bulguların
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yorumlanması ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe,
Yanlışlar, Yanlış Analizi, Geri Dönüt Verme, Yanlışları Düzeltme.
Researches/Studies on Teaching Turkish as a Foreign Language have been done for long years and
today the number of foreign students who have learnt Turkish has been rapidly increasing at
universities and language institutions in Turkey. The academic studies in the related field have also
been raised thanks to this progress. On the other hand, most of these studies have been focusing on
teaching materials, curriculum design and language skills. There are not many research studies on
learners' errors. Error analysis has been accepted as a crucial part of Applied Linguistics since 1970s
and it has been worked on greatly since then. Studies on error analysis is really of a great significance
in terms of providing the knowledge of how a language is acquired, identifying learning strategies of
learners and learning by their own mistakes. It is neither common nor easy to find academic research
studies in analysis of errors in Turkish Teaching as a Foreign Language in Turkey. In this study, it is
aimed to evaluate the language skills of the foreign learners who have learnt in the context of error
analysis. Qualitative methods will be followed to collect data in this study. There will be three parts in
this study; in the first part, information about the subjects covering theories and appraches in the
related field, what error is in foreign language teaching, the differences between a mistake and an error,
the reasons of errors, types, importance of them and error correction will be presented. The next part
includes collecting the related data regarding the research method; identifiying, defining, explaining
and analysing the learners' errors. In the last part, findings which are collected through analysing the
errors and the outcomes of the research questions will be interpreted and evaluated. Keywords: Turkish
As A Foreign Language, Errors, Error Analysis, Providing Feedback, Correction Of Errors.
Tez No İndirme Tez Künye
540389
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde cümle piramidi tekniğinin
yazma eğitiminde kullanımı / Use of sentence pyramid technique in
teaching of Turkish as a foreign language in writing education
Yazar:İSMAİL AYDOĞDU
Danışman: DOÇ. DR. ALPASLAN OKUR
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Cümle piramidi tekniği = The sentence pyramid technique ; Türkçe
= Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching ; Yazma öğretimi = Writing
training
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Her dil gibi Türkçenin yabancı dil olarak öğretimindeki nihai amaç bireyin kendini yazılı ve sözlü
olarak ifade edebilme yetkinliğine sahip olmasıdır. Özellikle öğrenilen yabancı dilde yazma yetkinliği,
dilin kurallarının işlevsel olarak kullanımına bağlıdır. Sadece dilin kurallarını bilmek veya yeterli
sözcük hazinesine sahip olmak, nitelikli ve organize cümle yapılarının oluşmasına istenilen düzeyde
katkı sağlamaz. Sondan eklemeli bir yapıya sahip olan Türkçede kurulacak nitelikli bir cümle, cümleyi
oluşturan temel ögelerin doğru sıralamasına ve cümleyi oluşturan sözcüklerin doğru ekleri almasına
bağlıdır. Cümle Piramidi tekniği kullanılarak Türkçede cümleyi oluşturan en temel yapı birimi olan
yükleme sorulan uygun sorular ile daha nitelikli ve uzun cümlelerin kurulması hedeflenmektedir. Aynı
zamanda sorulan soruların yapısına uygun olarak yazılan cümlenin dil bilgisel olarak en doğru şekilde
yapılandırılması sağlanır. Cümle piramidi, çizilen piramidin en dar kısmı olan en üstteki bölüme bir fiil
veya isim soylu bir yüklem ile birlikte oluşacak her cümlenin sığabileceği sekiz satıra bölünmüş bir
yapıdan meydana gelir. Piramidin her satır bölmesi için yan yüzünde soru ifadeleri yazılır. Piramidin
en geniş kısmı tüm dil bilgisel yapı ve ögelerin bir arada olduğu en uzun cümle olma özelliğine sahip
olan hedef cümledir. Hedef cümle, piramidin üst katlarında yer alan cümlelerin dil bilgisi ve anlamsal
olarak en nihai sonucunu temsil eder. Cümle piramidi tekniğinin başarısı hedef cümlenin niteliği ve
doğruluğuna bağlıdır. Bu araştırmanın amacı Cümle Piramidi tekniğinin yabancı dil olarak Türkçe
öğrenenlerin, yazma becerisinde sorun olarak karşılarına çıkan hal eklerini doğru kullanabilmelerine ve
cümleyi oluşturan unsurları doğru bir şekilde sıralayarak cümle kurma becerilerine etkisini
sorgulamaktır. Bu şekilde de yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma uygulamaları yaptırmak ve
yazma becerilerini geliştirmektir. Bu araştırmanın verileri, Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi
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Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde A2 seviyesinde bulunan, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
gönüllü olarak araştırmaya katılan on beşer öğrenciden oluşturulan deney ve kontrol grupları üzerinden
yürütülmüştür. Deney grubuna yapılacak Cümle Piramidi tekniği uygulamaları öncesinde ve
sonrasında her iki sınıfı da beşer metin üzerinden yapılan yazma çalışmalarından elde edilen veriler
kullanılarak ön test ve son test verileri toplanmıştır. Kontrol grubu, araştırmanın yapıldığı eğitim
kurumunda daha öncesinde planlanan ve uygulanan geleneksel yazma çalışmaları yapılmıştır.
Araştırmaya katılanların, uygulanan metinlerdeki hal eklerini ve cümleyi oluşturan temel unsurları
doğru kullanımlarını sayısal verilere aktararak veriler elde edilmiştir. Toplanan verilerin ve yapılan
uygulamaların geçerliliğini ve güvenirliğini arttırmak için pilot uygulamalar yapıldı, uzman görüşüne
başvuruldu. Bu çerçevede araştırmacı notları, öğrenci görüşleri, Cümle Piramidi tekniği için uzman
görüşleri ve değerlendirme anahtarı kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 sürümü programı
yardımı ile değerlendirilmiş ve istatistikleri çıkarılarak uygulamanın etkisi incelenmiştir. Deney
grubundan ve kontrol grubuna uygulanan ön testler ve son testler sonucunda elde edilen veriler SPSS
Paired Samples t-test ve independent samples testler kullanılarak yorumlanmıştır. Yapılan araştırmanın
sonucunda Cümle Piramidi tekniği eğitimi ile yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin yazma
becerilerini anlamlı bir farklılık ile geliştirebileceği tespit edilmiştir.
The ultimate purpose of teaching Turkish as a foreign language just like any other language, is the
ability of the individual to express himself\herself in writing and orally. In particular, in the learned
language, the ability to write depends on the functional use of language rules. Only knowing the rules
of the language or having enough vocabulary does not contribute to the formation of eligible and
organized sentence structures at the desired level. A qualified sentence to be established in Turkish
language, which has an additive structure depends on the correct order of the primary elements that
make up the sentence and the words that form the sentence be given correct inserts. Using the sentence
pyramid technique, it is aimed to establish more eligible and long sentences with appropriate predicate
questions, which are the primary building unit in Turkish language. At the same time, it is ensured that
the written sentence is presented correctly in grammar by following the structure of the questions
asked. The narrowest and uppermost part of the drawn pyramid consists of a structure divided into
eight rows where each sentence to be formed with a verb or predicate can fit. For each row pare of the
pyramid the question is written on the side. The broadest part of the pyramid is the target sentence
which has the feature of being the longest sentence in which all the grammatical structure and elements
are combined. The target sentence represents the ultimate result of the grammar and semantics of the
sentences on the upper divisions of the pyramid. The success of the sentence pyramid technique
depends on the quality and accuracy of the target sentence. The aim of this research is to question the
effect of sentence pyramid technique on Turkish language learners' ability to use the case suffixes as a
problem in their writing skills and to describe the elements that make up the sentence correctly. In this
way, the aim is the usage of the writing practices while learning Turkish as a foreign language and
develop writing skills. The data of this study were carried out from the test and control groups
consisting of fifteen students who participated in the voluntarily at Sakarya University Turkish
Language Research Center at A2 level. Pre-test and post-test data were collected by using the data
obtained from the writing studies conducted in both classes before and after the application of Sentence
Pyramid Technique to the experimental group. Traditional writing studies which were planned and
applied before, were conducted in the educational institution of the control group. The information
have been obtained by transferring the correct use of primary elements that constitute the sentence to
numerical data. Pilot studies were carried out to improve the validity and reliability of the collected
data, afterwards expert opinion was referred. Research-notes, student and expert opinions were used as
evaluation key for this technique. During the analysis of the data, we used the SPSS program version
25.0 which helped us to evaluate the effect of the application by removing the statistics. Pretests were
applied to experimental and control groups and results of the final tests were obtained by using SPSS.
Paired samples were interpreted by using t-test and independent sample tests. During the research it
was determined that the students who learned Turkish as a foreign language can improve their writing
skills with a significant difference.
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Kültür aktarımı bağlamında yabancı dil olarak Arapça ve Türkçe öğretimi
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Arapça = Arabic ; Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi =
Language teaching ; Karşılaştırmalı dilbilim = Comparative linquistics ;
Kitaplar = Books ; Kültür = Culture ; Kültürel aktarım = Cultural transfer ;
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Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yalnızca Türkçenin dil sistemi, dil yapılarının öğretilmesi
genel dil kurallarının gösterilmesi değil aynı zamanda kültürel aktarımın yapılarak Türk kültürünün
tanıtılması da amaçlanmaktadır. Bu, aynı zamanda Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi
bağlamında temele alınması gereken en önemli ilke niteliğindedir. Bununla birlikte kültür aktarımında
bir dengenin olması gerektiği de söylenmelidir. Bu dengenin oluşabilmesi, dil öğretilecek hedef
kitlenin kültürünün de tanınması hatta dil öğretiminde diğer kültüre yer verilmesi anlamına da
gelmektedir. Bu çalışmada Arapçanın yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitapları ile
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının kültür aktarımı bağlamında
karşılaştırılmasını amaçlanmaktadır. Yabancı dil öğretiminde en önemli basamaklardan biri öğrenilen
dilin kültürünü de öğrenmektir. Çalışmada belirlenen kitapların A1 ve A2 seviyeleri kişiler arası
ilişkilerin alt öğelerini oluşturan selamlaşma ve davranışlar, aile ilişkileri ve kuşaklar arası ilişkiler,
misafir etme, ikram ve hediyeler bakımından incelemesi yapılmıştır. Araştırma yapılırken doküman
analizi tekniği kullanılmış ve veriler tespit edilip bulgular kısmında tablolar halinde sunulmuştur.
Araştırmanın yapılmasındaki amaçlardan biri belirlenen kültür ögeleri bakımından Türk kültürüyle,
Arap kültürünün benzer ve farklı yönlerini tespit etmektir. Bunun yanı sıra tespit edilen verilerin
Türkçeyi öğrenen kişilere ve Arapçayı öğrenen kişilere faydalı olup olmadığına bakılmıştır. Betimsel
nitelikli bu çalışmada veri topluma yöntemi olarak doküman taraması yönteminden yararlanılmıştır.
Elde edilen verilerin analizinde ise frekans dağılımları ve yüzde oranları kullanılmıştır. Sonuç ve
öneriler kısmında yapılan taramalar sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmış, araştırmayla ilgili
çeşitli öneriler sunulmuştur.
In teaching Turkish as a foreign language, it is aimed not only to teach the language system of the
Turkic language, to teach the language constructions, but also to introduce the Turkish culture by
carrying out the cultural transmission at the same time. This is also the most important principle that
should be taken in the context of teaching Turkish as a foreign language at the same time. However, it
should be said that there should be a balance in the transfer of culture. This equilibrium can be formed,
it also means that the target language to be taught is recognized as a cultural feature, or even other
cultural place is given in language teaching. In this study, it is aimed to compare textbooks used in
teaching Arabic as a foreign language and textbooks used in teaching Turkish as a foreign language in
the context of culture transfer. One of the most important steps in foreign language teaching is to learn
the language of the learned language. The books that were determined in the study were examined in
terms of salutations and behaviors which constitute the sub-subjects of interpersonal relations, family
relations and intergenerational relations, hospitality, catering and gifts. Document analysis technique
was used during the research and data were presented and presented in tabular form in the findings.
One of the purposes of the research is to identify similar and different aspects of Arabic culture with
Turkish culture in terms of determined cultural properties. In addition to this, it was examined whether
the data obtained were useful for the learners of Turkic and the people who learned Arabic. In this
descriptive study, document scanning will be used as the data collection method. In the analysis of
obtained data, freakance distributions and percentage ratios will be used. The findings obtained in the
conclusions and suggestions section were interpreted and various suggestions related to the research
were presented.
Tez No İndirme Tez Künye
564472
Kültürel ögeler açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kaynak
incelemesi: Türkçeye Yolculuk B1-B2 ve Altay Türkçe Öğreniyorum B1B2 örnekleri / The examination of sources in terms of cultural elements in
teaching Turkish as a foreign langugae: Samples of Türkçeye Yolculuk
B1-B2 and Altay Türkçe Öğreniyorum B1-B2
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Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
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Kaynak kullanımı = Resource usage ; Kitaplar = Books ; Türkçe kitaplar =
Turkish books ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching
Son yıllardaki kültürel ve siyasi gelişmeler sonucunda Türkçeye, Türkiye'de ve Türkiye dışında ilgi
artmıştır. Bu durum Türkçe öğretiminde kullanılan materyallerin de sayıca artmasını sağlamıştır. Bu
materyaller içinde Türkçe öğretim setleri ilk sıradadır. Bu araştırmanın konusunu da Kesit Yayınlarının
Eğitim kategorisinde çıkan Türkçeye Yolculuk Türkçe öğretim setinin B1 ve B2 seviyeleri ders
kitapları ile ydspublising yayınlarından çıkan Altay Türkçe Öğreniyorum B1 ve B2 ders kitapları
oluşturmaktadır. Kitaplar kültür aktarımı çerçevesinden incelenecektir. Türkçe yabancı dil olarak
öğretilirken dil bilgisi yapılarının öğretilmesinin yanı sıra Türk kültürü de öğretilmektedir. Yurt dışında
ve yurt içinde yürütülen Türkçe öğretimi etkinlikleri kapsamında ders kitaplarının yeri ve niteliği çok
önemlidir. Ders kitapları dili öğretirken kültür aktarımı için de en önemli materyallerdendir. Bu
doğrultuda "Türkçeye Yolculuk ile Altay Türkçe Öğreniyorum kitapları kültür aktarımı açısından
yeterli midir?" sorusundan yola çıkılarak yapılan araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden belge
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular ışığında Türkçeye Yolculuk
ve Altay Türkçe Öğreniyorum kitabının kültür aktarımı açısından durumunu belirleyecek ve Türkçe
öğretim kitaplarında kültür aktarımının nasıl olması gerektiğini ortaya koyacaktır. Böylelikle yazılan
kitapların durum tespitinde ve yazılacak olan kitaplarda kültür aktarımı konusunda nelere dikkat
edilmesi gerektiği konusunda bu araştırma yol gösterici olacaktır. Araştırmanın sonucunda bahsi geçen
kitaplardaki belirlenen metinlerden elde edilen veriler sayısallaştırılıp yorumlanmıştır. Sonuç olarak
Türkçeye Yolculuk kitaplarında özellikle B1 seviyesinde Türk kültür ögelerinin fazla olduğu tespit
edilmiştir. Buna karşılık olarak Altay Türkçe Öğreniyorum kitaplarında ise yabancı kültür ögelerinin
fazlalığı göze çarpmaktadır. Her iki kitabın da yeni baskılarında kültür aktarımı konusunda
düzenlemeler yapılması gerektiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi, Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretim Seti, Kültür Aktarımı.
The interest in Turkish has increased at home and abroad as a result of the political and cultural
developments in the recent years. This gave rise to the materials used in teaching Turkish to increase.
The sets of teaching Turkish rank first among these materials. This research is to do with b1 and b2
course books of Türkçeye Yolculuk Turkish teaching sets by Kesit Publishing and B1/B2 Altay türkçe
öğreniyorum by yds publishing. The books will be examined in terms of cultural transmission. While
Turkish is taught as a foreign language, Turkish culture is also taught as well as the grammatical
structures. The qualification and place of course books are very important within the scope of activities
of teaching Turkish at home and abroad. Course books are also important in cultural transmission
besides teaching language. The model of document scanning through qualitative research methods was
used on the basis of the question "Are the books of Türkçeye Yolculuk and Altay Türkçe Öğreniyorum
sufficient for cultural transmission?". It will identify the situations of Türkçeye Yolculuk ve Altay
Türkçe Öğreniyorum in terms of cultural transmission and set forth how cultural transmission should
be in the books of teaching Turkish in the light of the findings obtained from the research. Hereby this
research will be a pathfinder to identify the situations of the books that was already published and the
ones that will be published as to the points to consider during teaching Turkish. In the consequence of
the research, the data obtained from the texts identifed in the books involved was digitized and
commented. As a result, it was determined that the elements of Turkish culture were plenty in
especially b1 levels of Türkçeye yolculuk. In contrary, the superfluity of foreign elements drew the
attention in the books of altay Türkçe öğreniyorum. It was determined that both books should make
arrangements in terms of cultural transmission. Key words: Teaching Turkish as a foreign language,
teaching Turkish for foreigners, sets of teaching Turkish, cultural transmission
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Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitapları ile yabancı dil olarak İngilizce
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karşılaştırılması / The comparison of the coursebooks of teaching Turkish
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language teaching ;
Sözcükbilim = Logology ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish
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language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic
students ; Yabancılar = Foreigners ; İngilizce = English
Küreselleşen, sınırları ortadan kalkan, her şeyin rahatlıkla ulaşılabilir olduğu bir dünyada dil öğrenmek
kaçınılmaz olmuştur. Dünya tek bir millet gibi hareket etmekte ve bu küçük gezegenin her noktasında
iletişim kurmak amacıyla yabancı dil öğrenmek bir seçim, bir lüks olmaktan ziyade, bir zaruriyet haline
gelmiştir. Söz konusu durumda yabancı dil olarak özellikle İngilizce öğretimi ön plana çıkmaktadır.
Uzun yıllardır İngilizce öğretimi dünya çapında birçok farklı kaynakla, çeşitli yaklaşımların ışığında
geniş bir yelpazedeki yöntem ve tekniklerle yapılmaktadır. İngilizce öğretim kitapları bu konuda artık
kitapların içeriği, üniteler, temalar, sözcükler gibi birçok konuda sistemlerini oturtmuş durumdalar. Kur
sistemiyle kitaplar A, B, C düzeyleri dil öğretimi yapmaktalar. Dünyada çok yaygın olarak konuşulan
İngilizcenin öğretimi bu kitaplar sayesinde belirli bir standarda ve güvenirliğe ulaşmıştır. Cambridge,
Oxford, Richmond gibi üniversite temelli yayınlar dünya çapında basılı, görsel ve işitsel olarak dil
öğretim materyalleri sunmaktalar. Bu kitaplarda kullanılan temalar, temalar içindeki sözcükler
benzerlikler taşımakta, belirli ve standart bir çerçeve sunmaktadır. İngilizcenin uluslararası platformda
konuşulmasına paralel olarak Türkçe de dünya üzerinde en yaygın konuşulan dillerden biridir.
Türkçenin çok geniş coğrafyalarda konuşuluyor olması, Türkiye'nin dünyada giderek daha fazla söz
sahibi olması gibi sebeplerle Türkçenin de yabancı dil olarak öğretilmesi konusu önem kazanmıştır.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarının bu alanda vereceği hizmet oldukça değerlidir. Söz
konusu hizmetin hangi standartlarda verileceği, kitapların dil öğretim kitapları olarak göstereceği kalite
ve verimlilik bu konuda üstünde durulması gereken unsurlardandır. Bu bakış açısıyla bu tez
çalışmasının amacı uzun yıllardır belirli bir standartta dil öğretimi yapmakta olan İngilizce kitaplarıyla
yabancılara Türkçe öğretim kitaplarını ünitelerde hâkim olan temalar, bu temalar altında öğretilen
sözcükler, kalıp ve sosyal ifadeler açısından karşılaştırmaktır. Böylece İngilizce kitaplarının yıllardır
kur düzeylerinde sunduğu tema ve sözcük bazlı çerçeve ile yabancılara Türkçe öğretim kitaplarındaki
çerçeve arasındaki farkların saptanması ve yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarının
eksikliklerinin görülmesi hedeflenmektedir. Böylelikle yeni baskılar için faydalı bir kaynak olması
amaçlanmaktadır. Çalışmada öncelikle sözcük kavramı, sözcük öğretimi, kalıp sözler ve sosyal ifadeler
üzerinde durulmuştur. Akabinde yapılan karşılaştırma ve elde edilen bulgular ele alınmıştır. Söz
konusu karşılaştırma için A1 ve A2 düzeyindeki yabancı dil olarak İngilizce öğretim ders kitapları New
Headway, Face2face, Big Picture; yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları İstanbul, Gazi
TÖMER, Yeni HİTİT 1 kitapları incelenmiştir. Karşılaştırmalar tablo halinde de sunulmuştur. Son
bölümde ise bulgular ışığında elde edilen sonuçlar ve kitaplar için öneriler yer almaktadır. Anahtar
Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, Tema ve Sözcükler, Sözcük Öğretimi, Kalıp İfadeler,
Yabancılara Türkçe Öğretimi.
It is inevitable to learn a foreign language in globalizing world that has no boundaries any more. The
world acts one and only nation and learning a foreign language to communicate in this little planet is a
must rather than a choice and luxury. English language comes into prominence in these circumstances.
Teaching English have been conducted worldwide for years with plenty of sources in a wide range of
methods and techniques in the light of various approaches. The books of teaching English have a
certain system with regard to the content, units, themes and words. Language teaching is conducted in
terms of A1-2, B1-2, and C1-2 level system. Teaching English has reached to a certain standard thanks
to these books. University based publishings such as Cambridge, Oxford, Richmond present worldrenowned printed, visual and auditory books. The themes, words of themes have similarities and
exhibit a standardized frame. Besides English, Turkish is also one of the most common languages
correspondingly. Based upon the usage of Turkish in a wide geography, and the rising role of turkey in
the world, teaching Turkish as foreign language has a big importance. The mission of the books of
teaching Turkish as a foreign language is quite valuable. Therefore, it is a significant component to
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fasten on the standards, quality and productivity the books serve. The aim of this thesis study is to
make a comparison between the English teaching course books that have certain standards and course
books of teaching Turkish as a foreign language in terms of themes prevailing units, the words
(vocabularies) taught in these themes, routines and social expressions. Hereby identifying the
differences between the course books of teaching English and the course books of teaching Turkish as
a foreign language and specifying of the deficiencies of the Turkish course books involved are
intended. Thus this research is aimed to be beneficial for the next editions. Primarily in this study, the
concept word, teaching vocabulary, routines (formulaic sequences) and social expressions are dwelled
upon. Subsequently, the comparison and acquired findings appear. For comparison involved, the course
books of teaching English as a foreign language New Headway, Face2face, Big Picture; the course
books of teaching Turkish as foreign language İstanbul, Gazi TÖMER, Yeni HİTİT 1 that all are A1
and A2 levels were examined. The comparison is also presented as a chart. In the final section, there
are results obtained from the findings and recommendations for the books. Keywords: Turkish As a
Foreign Language, Theme and Vocabulary, Teaching Vocabulary, Routines (Clichés, Formulaic
Sequences), Teaching Turkish For Foreigners.
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Bu çalışma, Kazakistan'da eğitim gören öğrencilerin farklı kurum ve ortamlarda Türkiye Türkçesini
yabancı bir dil olarak öğrenme sebeplerini ve ihtiyaçlarını belirlemeyi, bu sebeplerin ve ihtiyaçların
cinsiyet, yaş, eğitim gördüğü kurum ve meslek ve uyruğa göre dil öğrenmedeki rölünü tespit etmeyi
amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz-bahar dönemlerinde
Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi, El – Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Abılay Khan Kazak
Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi, Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi
kurumlarından elde edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin 140'ı kadın ve 60'ı erkektir. Bu
çalışmada veri toplamak üzere kullanılan anket Nihal Çalışkan ve Önder Çangal'ın'Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna-Hersek Örneği'isimli çalışmasında kullanılan anket, gerekli
izin alınarak, tekrardan geliştirilip Kazakistan'ın durumuna göre değerlendirilmiştir. Anketten
ulaştığımız sonuçlar öne alınarak bilgisayara aktarılmış, sonra analiz çalışmalarına işlenmiştir. Nicel
veriler SPSS 20,0 programı ile yorumlandırılmış, açık uçlu soruları ise nitel olarak analiz yapılmiştir.
Uygulanan ihtiyaç analizine uygun olarak, Kazakistan'da Türk dilini öğrenen öğrencilerin dil öğrenme
ihtiyaçları düzeyi şu beş alt kapsamda kendini belirtmektedir: İletişim Kurma, Eğitim ve Gelişim
İmkânı, İş ve Ticaret İmkânı, Göç ve Yolculuk Yapma ve Kişisel İlgi ve İhtiyaçlar. Hatta alt
kapsamlara yapılan analizlerin neticesinde, tüm boyutlarda katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçları
Kazakça seviyesi, Türkçe öğrenme süresi ve yeri, Türkiye'de kalma süresi, Türkiye'yi ziyaret etme
sebebi değişkliğine göre anlamlı ayrımlılık görünmüştür.
In this study, in Kazakhstan, students learning Turkish as a foreign language in different institutions
and environments and the reasons for determining the needs, the reasons and needs for gender, age, and
vocational and training institutions aims to determine the role of language learning according to
nationality. This study donemlerindekazakistan the 2018-2019 academic year spring Ahmet yesevi
University, Al – Farabi Kazakh National University, Kazakh Abilay Khan University of international
relations and world languages, Kazakh state girls Pedagogical University institutions in higher
education about learning Turkish kazaksitan was applied to the students. Therefore, the institutions
mentioned in the phases of the study were formed. The study involved 200 students, their 140 female
and 60 male participants. Turkish language needs analysis: the survey used in the Bosnia and
Herzegovina sample study was re-developed and evaluated according to the situation of Kazakhstan by
obtaining the necessary permission. The veri obtained from the survey was first transferred to the
computer and then the analysis was carried out. Data, opinions formed in the results of the surveys
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were converted into quantitative veri and evaluated with the SPSS 20,0 program, while open-ended
questions were analyzed qualitatively. Percentage, arithmetic mean, t-test and Kruskal Wallis h test
were performed in veri analysis studies. According to the needs analysis, the language learning needs
of Turkish learners in Kazakhstan are presented in the following five sub-dimensions, respectively:
Communication, Education and development, business and trade opportunities, migration and travel,
and personal interests and needs. In addition, as a result of lower dimension analysis applied to all sizes
of the participants in the Kazakh language level, learning needs, time and place of learning Turkish in
Turkey during the period of stay, the reason to visit Turkey showed significant differences according to
the variable.
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Günümüzde yabancı dil öğrenmek oldukça önemli bir beceridir. Dil öğrenmenin başlıca hedeflerinden
biri iyi iletişim kurmaktadır. Dolaysıyla dil öğretiminde konuşma beceresi diğer dil becerilerinden bir
adım öndedir çünkü konuşma becerisi sayesinde insanlar birbiri ile verimli bir şekilde iletişim
kurabilmektedir. Bu araştırmada kullanılan yöntem nitel araştırma metodudur. Bu araştırma, Sakarya
Üniversitesinin TÖMER'inde eğitim gören anadili Arapça olan öğrencilerden faydalanmıştır. Bu
araştıranın ana amacı öğrencilerin Türkçe konuşma becerisindeki sorunlarını tespit etmek ve sorunlara
öneriler sunmaktır. Bu araştırmadan elde edilen veriler şöyle sıralanmaktadır: öğrencilerin yaptıkları
hataların dil bilgisel, ses bilgisel ve bağlamsal anlamda yaptıkları hataların tasnifini yapılmıştır. Bu
verileri içerik bitimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiş ve sonuçlara ulaşılmıştır. Bu araştırmada
yabancı dil edinme sürecinde yani Türkçe öğrenme sürecinde ana dil Arapça ve ikinci dil ( İngilizce ya
da Fransızca) etkilerini görülmektedir. Ayrıca Hedef dil olan Türkçe ile ana dil olan Arapça arasında
bulunan ortak kelimelerin olumsuz etkisi de görülecektir. Son olarak yazılış ile söyleyiş arasında bağ
olup olmadığı net bir şekilde görülmektedir. Bu çalışmada Arap öğrencilere sağlam bir Türkçe
konuşma öğretimi verebilmek için öneriler sunulmaktadır.
Nowadays\ at the present time learning a foreign language is a very important skill. The first purpose of
learning a foreign language is to build\have a good communication. That is why in learning foreign
language speaking skill is take one more important step than other languages skills. Because of that
people through speaking skill they can communicate with each other in productive way. The method
that was used in this research is a quantitative method. In this study some of the students whose studied
in TÖMER at Sakarya University whose mother tongue is Arabic were selected. In this quantitative
study, the forth section of the survey which is contain choosing words, translating, pronunciation and
forming sentence's parts and the voice records of the second section of survey will be analyzed. This
study's basic purpose is to ascertain the problems\difficulties of Arab students in Turkish speaking skill
and trying to offer a solutions for these problems. In addition to that this study aimed to recognize the
kind of errors that students make while speaking Turkish language and to recognize the reasons\causes
behind those errors too. In the survey of this study the students errors in speaking skill were classified
as phonetic errors, grammatical errors and contextual errors. In this research the mother tongue and the
second language impacts will be seen during the process of Turkish language acquisition. It will be
indicate that the mother tongue and second languages that Arab students already have learnt left an
negative impacts on the process of learning Turkish language. Farther, it will be seen clearly the
negative impact of the common words between mother tongue and target language. Finally, in this
study it will be showed if there is a relation between pronunciation and spelling. To help Arabic
speaker to learn Turkish speaking skill in solid way in this study will offer suggestions for it
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Tarihi ve sosyal bağlarımızın yeterince kuvvetli ve eski olduğu için hep etkileşim halinde olmuştuk.
Fakat uzun zamandır Ukrayna'da yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmediği bir gerçektir. Bu
araştırmada, bu dikkate alınarak günümüzde Ukrayna'daki öğrencilerin Türkçe öğrenimi alanında
karşılaştıkları sorunlar ortaya koyulmuştur. Çalışmanın verileri, nitel araştırma metodu esas alınarak
tespit edilen bulguların betimsel tarama modeli ile değerlemesi açısından tanımlanmıştır. Yani
araştırma hem nicel hem nitel özelliklere sahiptir. Araştırmanın evreni, Ukrayna'daki Kyiv Taras
Şevçenko, Dragomanov Pedagojik ve Dil Bilim Üniversiteleri Türk Dili ve Kültürü Bölümünde ve
Merkezinde zorunlu ve seçmeli ders olarak farklı seviyede Türkçe eğitim gören 183 öğrenciden
oluşmaktadır. Veri toplanması için hem yapılandırılmış (likert tipi), hem yapılandırılmamış (devamı
getirme soruları) iki anket türden geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Ukraynalı öğrencilere
Türkçeyi öğrenirken karşılaştıkları zorlukları belirtmek niyetiyle birçok farklı sorular sorulmuş ve
uygulanan yapılandırılmış anketlerin sonuçlarında meydana gelen görüşler nicel veriye dönüştürülerek
SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiş, açık uçlu soruları ise nitel araştırma yöntemi yoluyla analiz
edilmiştir. Elimize ulaşan cevaplar yorumlandığında Ukraynalı öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken en
çok fiillerde çatı ve kip, sözcük türleri, atasözü, deyim ve mecaz anlamlı sözleri, yardımcı fiilleri,
belirtme hali, cümle yapısı, söz varlığı eksikliği, konuşma, dinleme, psikolojik korku gibi sorunları
yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada, dille ilgili kavramlar, dillerin sınıflandırılmaları, Türk
dilinin tarihi ve öğretimi bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler:
Because of having enough old and strong historical and social ties between two countries, our societies
had always been in the interaction process. But it is an indisputable fact that Turkish has not been
taught as a foreign language in Ukraine for a long period of time. Having regard to the foregoing, the
study researches the problems faced by the Ukrainian students in the field of learning the Turkish
language. This research is a mixed research having both quantitative and qualitative characteristics
from the point of data evaluation based on the descriptive, scanning and survey model. Target
population of the study is 183 students who take Turkish as compulsory and elective courses in
different year groups at the Department of Turkish Language and Culture of Kyiv Taras Shevchenko
National University, National Pedagogical Dragomanov University and National Linguistics University
in Ukraine. The survey, that contains both structured (likert scale type) and unstructured (continuation
questions) characteristics, was used by the researcher in order to collect the data. Ukrainian students
were asked many dissimilar questions with the intention of indicating the difficulties they has faced
during the process of learning Turkish. The opinions obtained from the structured questionnaire have
been converted into quantitative data and analyzed by SPSS 20.0 program. The open-ended questions
have been evaluated in the qualitative way. In the research results, voice and mood of verbs, word
types, proverbs, idioms and metaphorical words, modal verbs, accusative case, sentence structure,
vocabulary, speaking, listening, psychological fear problems have been encountered in the process of
learning Turkish as a foreign language in Ukraine. In addition, the study presents the information about
general notions related to language, classifications of languages, history of teaching and learning the
Turkish language. Keywords: Turkish as a foreign language, Ukraine, Difficulties faced in learning
Turkish
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Yabancılara Türkçe öğretiminin vazgeçilmez unsurlarından biri olan kelimelerin belirlenmesinde ve
A1, A2 gibi seviyelerle ilişkilendirilerek süreçlere dağıtılmasında, verilerini saha çalışmalarından alan
bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, sözlü dilde en sık
kullanılan 1.000 kelimeyi belirlemek, bu temel üzerinde, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere
yardımcı olacak bir A1-A2 seviye sözlüğü hazırlamaktır. Bunun için de sözlü dilde en sık kullanılan
kelimeler hangileridir, sorusuna cevap aranmıştır. Bu çerçevede en sık kullanılan kelimelerin ilk 10, ilk
100 ve ilk 1000 aralıklarındaki sıklık, yaygınlık, dağılımlarının incelenmesiyle elde edilen sıklık listesi
ile yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki diğer sıklık çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle
incelenmiştir. Katılımlı gözlem yöntemi kullanılan araştırmanın evrenini konuşulan Türkçenin
kelimeleri, örneklemini de Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Ankara illerindeki kütüphane, kantin, kafe,
çay ocağı, alışveriş merkezi, lokantalar, hastane, eczane, market, tramvay, minibüs vb. toplu taşıma
araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu 74 farklı mekândan derlenen metinler
oluşturmuştur. Veriler araştırmacı tarafından doğrudan yazılarak derlenmiş, elde edilen metin
morfolojik olarak işaretlendikten sonra sıklık, yaygınlık, dağılım, oran ve eşdizimlilik bakımından
çeşitli incelemeler yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en sık
kullanılan 1.000 kelimenin bilinmesinin önemli olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca çeşitli sıklık
araştırmaları, evren ve örnekleme bağlı olarak farklılıklar gösterse de yapılan karşılaştırmalı
incelemeler, 500-600 arasında değişen sayıda kelimenin bu listelerde ortak olduğunu göstermiştir.
Araştırmamızın bulgularına göre en sık kullanılan 10 kelime ile çok sayıda cümle kurulabilmektedir.
Ancak bu kelimelerin tür dağılımı önemlidir. Kelime öğretimi yaklaşık olarak %70 isim soylu kelime,
%22 fiil, %5 edat soylu kelime, %3 kalıp söz olacak biçimde onar kelimelik paketler halinde
düzenlenmelidir. Bu kelimelerle çok sayıda farklı cümle kurulmasını gerektiren etkinlikler yapılarak
hem öğrenilenler kalıcı belleğe aktarılmış olur hem de öğrenenlerin dili bir iletişim unsuru olarak
kullanma cesareti gelişir. İlk 10 kelimenin eşdizimlilik incelemesi de göstermektedir ki bazı kelimeler
genellikle birlikte kullanılmaktadır. Birlikte kullanılan kelimelerin bir kısmı ilk anlamlarını korumakta,
bir kısmı da tek başına kullanıldıklarından farklı anlamlar kazanmaktadır. Bu da kelime öğretiminde
eşdizimlilik bilgisinin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Araştırmamızda en sık kullanılan
ilk 100 kelimenin 97'si çok yaygın, 3 tanesi de yaygın kelimedir. İlk 100 kelime içinde az yaygın ya da
nadir kelime bulunmamaktadır. İlk 100 içindeki 98 kelime temalar arasında dengeli bir dağılıma
sahiptir, 2 kelime ise dalgalı bir dağılım göstermiştir. Bir temaya yığılan bir kelime yoktur. Bu bilgiler
ışığında ilk 100 kelimenin sıklık, yaygınlık ve dağılım katsayıları incelendiğinde öncelikle öğretilmesi
gereken kelimeler arasında değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. İlk 1.000 kelimenin ise 244'ü çok
yaygın, 371'i yaygın, 349'u az yaygın kelimelerden oluşmaktadır. 36 kelime ise bir temada görülen
nadir kelimedir. Tür bakımından incelendiğinde de isim soylu kelimelerin, fiillerin, edat soylu
kelimelerin ve kalıp sözlerin her bir yüzlük dilime dengeli bir biçimde dağıldıkları görülmektedir. İlk
1.000 kelimenin 219'ü fiil, 695'i isim soylu kelime, 56'sı edat, 30'u ise kalıp sözden oluşmaktadır.
Araştırmamızda karşılaştırma yapılan diğer çalışmalarda da türler bu değerlere yakın bir dağılım
göstermiştir. Bazı kelimelerin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki ilk anlamı konuşulan Türkçeden
derlenen metinlerde hiç kaydedilmemiştir. Bu durum, kelimelerin hangi anlamlarının öğretileceği
belirlenirken sözlü dilin verilerinin de dikkate alınması gerektiğini gösterir. Karşılaştırmalı inceleme
sonuçları da göstermektedir ki her sıklık çalışmasının diğerleriyle ortak ve farklı yönleri vardır.
Araştırma yönteminden başlayan bu durum listelerde yer alan kelimelere de yansımıştır.
Araştırmamızın diğer sıklık listeleriyle ikili karşılaştırılmasında aynı sıklık aralığındaki ortak kelime
oranı yaklaşık %52'dir. Üçlü karşılaştırmalarda bu oran %40'lara düşmektedir. Araştırmamızın sıklık
listesindeki ilk 1.000 kelime, yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanan Gazi, Yeni Hitit ve Yeni
İstanbul ders kitaplarının A1+A2 seviyesindeki kelime listesinde %88 oranında yer almıştır.
Araştırmamızda ilk 1.000 kelime içinde olup da söz konusu ders kitaplarında yer almayan 120
kelimenin 20'si dağılım katsayısı 0'a yakın olduğu için değerlendirme dışında tutulabilir. Dağılım
katsayısı 1'e yaklaşan 54 kelime ise ders kitabı yazarlarınca ve öğretmenlerce öncelikle
değerlendirmeye alınmalıdır. Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Yabancılara Türkçe öğretimi, Sözlü
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dilin kelime sıklığı, Kelime öğretimi, Sıklık sözlüğü, Yaygınlık, Dağılım
It is known that there is a need for scientific researches collecting their data from field studies in
determining words, which are indispensable elements of teaching Turkish to foreigners and distributing
them to the processes by associating them with levels such as A1, A2. This study aims to determine the
most frequently used 1,000 words in the spoken language, and to prepare an A1-A2 level dictionary on
this basis that will help learners of Turkish as a foreign language. For this, the answer to the question of
"What are the most frequently used words in spoken language?" was sought. In this context, the
frequency list obtained by examining the frequency, prevalence, and distribution of the most frequently
used words over a range of the first 10, first 100, and first 1000, and some frequency studies in the field
of teaching Turkish to foreigners were examined with a comparative method. The words of spoken
Turkish constituted the universe of the study in which the participatory observation method was used.
The texts are compiled from 74 locations that people are crowded in such as places include libraries,
canteens, cafes, tea shops, shopping centers, restaurants, hospitals, pharmacies, markets, trams,
minibusses in Sakarya, Istanbul, Kocaeli and Ankara provinces. The data were compiled by direct
writing by the researcher, and after the text obtained was marked as morphologically, various
examinations were made in terms of frequency, prevalence, distribution, ratio, and collocation. The
findings of the study revealed that it is important to know the 1,000 most frequently used words in
teaching Turkish as a foreign language. Besides, although various frequency studies differ depending
on the population and sample, comparative studies have shown that several words varying between
500-600 are common in these lists. According to the findings of our research, many sentences can be
established with the 10 most frequently used words. However, the genre distribution of these words is
important. Vocabulary teaching should be organized in packages of ten words with approximately 70%
noun noble words, 22% verbs, 5% preposition noble words, 3% pattern words. Due to the activities that
require many different sentences to be formed with these words, both the learned things are transferred
to permanent memory and the courage of the learners to use the language as a communication element
develops. Collocation analysis of the first 10 words also shows that some words are often used
together. Some of the words used together preserve their initial meanings, and some of them gain
different meanings than when used alone. This suggests that collocation knowledge should be
considered in vocabulary teaching. Of the 100 most frequently used words in our study, 97 are very
common and 3 are common words. There are no less common or rare words in the first 100 words. 98
words in the top 100 have a balanced distribution among themes, while 2 words have a wavy
distribution. There is no word stacked into just a theme. In light of this information, it can be said that
the first 100 words should be considered among the words that should be taught when the frequency,
prevalence, and distribution coefficients are examined. The first 1,000 words consist of 244 very
common, 371 commons, and 349 less common words. 36 words are rare words that appeared in a
theme. When examined in terms of genre, it is seen that noun noble words, verbs, preposition noble
words, and formulaic expressions are distributed in a balanced manner to every hundred slices. The
most frequently used 1,000 words consist of 219 verbs, 695 noun noble words, 56 prepositions, and 30
formulaic expressions. The genres are distributed approximately to these values in other studies that
were compared to our study. The first meaning of some words in TDK Contemporary Turkish
Dictionary has never been recorded in texts compiled from spoken Turkish. This situation suggests that
spoken language data also should be considered while determining which meanings of words should
teach. Comparative analysis results also indicate that each frequency study has similar and different
aspects with others. This situation, which appeared in the research method, was also reflected in words
and the lists. In a pairwise comparison of our study with other frequency lists, the common word rate in
the same frequency range is approximately 52%. In triple comparisons, this rate decreases to 40%. The
first 1,000 words in the frequency list of our study took place at a rate of 88% in the A1 + A2 level
word list of Gazi, Yeni Hitit and Yeni İstanbul textbooks prepared to teach Turkish to foreigners. In
our study, 20 out of 120 words that are among the first 1000 words but not included in the textbooks
can be excluded from the evaluation because the distribution coefficient is close to 0. 54 words with a
distribution coefficient approaching 1 should be evaluated primarily by the textbook authors and
teachers. Keywords: Turkish education, Teaching Turkish to foreigners, Word frequency of spoken
language, Vocabulary teaching, Frequency dictionary, Prevalence, Distribution
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Bu araştırmanın amacını yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretim elemanlarının etkinlik algıları ile
etkinlik geliştirme/uygulama durumlarının tespiti oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini Türkçe
öğretim merkezlerinde görev yapan tüm öğretim elemanları, örneklemini ise 164 öğretim elemanı
oluşturmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi kullanılmıştır. Öğretim
elemanlarının 149'u yarı yapılandırılmış görüşme formunu yanıtlamış, 15'i ise odak grup görüşmesinde
yer almıştır. Veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve MAXQDA 2018 programı kullanılarak
kodlanmıştır. Araştırmada güvenirliği sağlamak için Huberman'ın formülü kullanılmıştır. Buna göre,
yarı yapılandırılmış görüşme formu için güvenirlik yüzdesi %88, odak grup görüşmesi için ise %92
olmuştur. Yapılan çözümlemeler ve elde edilen kodlar neticesinde öğretim elemanlarının etkinliklere
yönelik algılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarının çeşitli unsurları
gözeterek etkinlik geliştirdikleri ve geliştirdikleri bu etkinlikleri uyguladıkları belirlenmiştir.
Araştırmanın sonunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi, etkinlik, algı, eylem odaklı yaklaşım, etkinlik temelli dil öğretimi.
The aim of this study is to determine the lecturers' perception, who teach Turkish as a foreign language,
of activities and the status of development/application of these activities. The population of the study
consists of all the lecturers who work in Turkish Language Centers, and the sample is 164 lecturers. In
this research, the content analysis from qualitative research methods was used. 149 of the instructors
answered the semi-structured interview form and 15 of them participated in the focus group discussion.
The data were transferred to the computer and encoded using the MAXQDA 2018 program.
Huberman's formula was used to ensure reliability in the study. Accordingly, the reliability percentage
were 88%, 92% for the interviews and the focus group discussion, respectively. As a result of the
analysis and the codes obtained, it was determined that the perception of the lecturers towards the
activities was high. In addition, it was determined that the lecturers developed activities by considering
various elements and applying them. At the end of the research, various suggestions were made. Key
Words: Teaching Turkish as a foreign language, activity, perception, action-oriented approach, taskbased language teaching.
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Avrupa Birliği'nin gelişimi ile Avrupa'daki çeşitli dil ve kültürlerin korunması önem kazandı. Bundan
dolayı, iletişime ve yabancı dillerin öğretimine olan ihtiyaç da arttı. Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru
Çerçevesi; Avrupa çapında hazırlanacak dil öğretimi, izlencelerine, müfredatlara, sınavlara ve ders
kitaplarına temel sağlaması için geliştirildi. Çerçeve, öğrencilerin daha bağımsız düşünmelerine ve
hareket etmelerine yardımcı olacak dil öğrenim ve öğretim yöntemlerinin önemini vurgulamaktadır.
Dil çerçeve planının, Türk Eğitim sistemiyle karşılaştırılması ve yabancı dil olarak Türkçe
öğretimindeki ihtiyaçlar doğrultusunda bu çerçeve planı üzerinde çalışılması gerekmektedir. Bu
çalışma, Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi' nde belirlenen kriterlerle tam bir uyum içerisinde
hazırlanan bir yaratıcı yazma izlencesi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Önerilen yaratıcı yazma izlencesi,
çerçevede B2 düzeyi için tanımlanan hedeflere uyumlu aktiviteler içermektedir. Aktivitelerin
hazırlanmasında, " öğretilen dilin kültürel değerleriyle birlikte aktarılması, edebî metinler aracılığıyla
gerçekleştirilebilir" fikri temel alınmıştır. Bu çalışmanın önerilecek bir yaratıcı yazma izlencesi olarak,
Türkiye'deki söz konusu düzeyde ( B2 Seviyesi) yabancı dil olarak Türkçe öğretimine de katkıda
bulunması ümit edilmektedir.
Preservation of various languages and cultures in Europe has gained importance with the development
of the European Union. As a result of this, the need for communication and teaching of foreign
languages has increased. The Common European Framework for Languages has been suggested to
provide a basis for Europe-wide language teaching, syllabuses, curricula, exams and course books. The
framework underlines the importance of language learning and teaching methods that will help
students think and act more independently. However, it is necessary to make a comparison between
this framework and the Turkish Educational System in accordance with the necessities of teaching
Turkish as a foreign language program. This study aims to develop a creative writing syllabus which is
in total harmony with the criteria determined by the Common European Framework for Languages.
The suggested creative writing syllabus contains activities that are compatible with the B2-level aims
in the framework. In the preparation of these activities, the idea of "the transfer of the target language
together with cultural values can be achieved through literary texts" was placed in the centre. It is
expected that the present study will contribute to the B2-level teaching Turkish as a foreign language in
Turkey as a creative writing syllabus.
Asiye Duman, Dr.Öğr.Ü., Emekli
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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 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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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

Lisans
Türkçe
2013
123 s.

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 European Framework for Languages Teaching, Functional Notional
Approach, Needs Analysis
Tez No İndirme Tez Künye
419427
İngiltere'deki ana dili Türkçe olan öğrencilerin Türkçe dersine yönelik
tutumları / Attitudes towards Turkish class by students whose mother
tongues are Turkish in England
Yazar:NAZİK MÜGE TEKİN

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
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Danışman: YRD. DOÇ. ASİYE DUMAN
2015
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
190 s.
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Dil öğrenimi = Study of languages ;
Göçmenler = Emigrants ; Türkler = Turks ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
dersi = Turkish lesson ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yurt dışı =
Abroad ; İki dilli = Bilungualism ; İngiltere = England
Ana dili eğitimi bireylerin hem sosyal hem de akademik başarılarında önemli rol oynamaktadır. Bu
eğitimin nitelikli şekilde yapılması, öğrencilerin gelecekte başarılı olmalarını sağlamasının yanında
mensup oldukları kültürü benimsemelerinde ve kimliklerini kazanmalarında da etkili olmaktadır. Ana
dilleriyle öğrenim gören öğrencilerin yanında farklı dillerde öğrenim gören öğrenciler de
bulunmaktadır. İki dilli olarak adlandırılan bu öğrenciler arasında, çoğu Batı Avrupa'ya işçi olarak
giden Türk vatandaşlarımızın çocukları da bulunmaktadır. İki dilli bireylerin ana dili öğretimi
görmeleri kimliklerini korumaları, yaşadıkları ülke toplumuna uyum sağlamaları ve o toplum içerisinde
kullanılan dili daha kolay öğrenmeleri açısından bir gerekliliktir. Belirtilen durum yurt dışındaki iki
dilli Türk çocuklarına ana dili öğretimi konusunu daha önemli kılmaktadır. Bu önem doğrultusunda
çalışmada İngiltere'deki ana dili Türkçe olan öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumları
incelenmiştir. İngiltere'de bulunan Wisdom ve Namık Kemal Türk Okulu'nda öğrenim gören 11-18 yaş
grubundaki 105 Türk kökenli öğrenciye anket soruları sorulup verilen cevaplar sonucunda öğrencilerin
Türkçe dersine yönelik görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmada, öğrenci görüşlerinin alınıp müdahale
edilmeden içeriğe yansıtılması gerektiği ve sayısal veriler ortaya koyulacağı için genel tarama modeli
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, elde edilen veriler analiz edilerek İngiltere'deki ana dili Türkçe olan
öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarında ders kitaplarının, öğretmenlerin ve sosyal çevrenin
etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin genel olarak ders kitapları ve
öğretmenler hakkında olumlu tutum sergilediği görülmüştür. Öğrencilerin Türkçe derslerine katılma
nedenlerinin başında aile ve çevre faktörünün olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin kimlik kazanımında
ana dilini öğrenmenin öneminin farkında oldukları tespit edilmiş; ancak ana dillerini öğrenmelerinin
İngilizceyi öğrenmeye bir katkı sağlamayacağını, Türkçeyi Avrupa'da önemli bir dil olarak
görmediklerini ve Türkçe öğrenmenin iş bulmada etkili olmayacağını düşündükleri sonucuna
ulaşılmıştır. Belirtilen sonuçlar göz önünde tutularak İngiltere'de ana dili olarak Türkçe öğretimi
konusunda önerilerde bulunulmuştur.
Mother tongue education (or instruction) plays quite a significant role in individual students' success in
both social and academic areas. A qualified mother tongue education is crucial in ensuring those
students become successful adults in their later life and adopt their own culture and identities. From
time to time, there might be students who have mother tongue medium education along with those who
have other languages as the medium of instruction. Among those bilingual students there are children
of Turkish citizens who immigrated to Western Europe as workers. Mother tongue education is a
necessity for bilingual individuals to protect their identities, to adopt to the society they already live in
and to learn the language used in that very society much more easily. This makes it more important for
the bilingual Turkish children living in foreign countries to receive mother tongue education. In this
vein, the attitudes of Turkish students, who live in England, towards the Turkish language class are
examined. 105 Turkish students between 11 and 18 years enrolled in Wisdom and Namık Kemal
Turkish School in the UK were requested to fill in a questionnaire. Based on their responses, their
opinions about the Turkish language class were evaluated. The general screening model was used in
the study since student responses should be reflected to the contents without any interference and
quantitative data should be revealed. As a result, obtained data were analysed and the role of course
books, instructors and social environment on the Turkish students' attitudes towards the Turkish
language class were evaluated. After assessments, it is seen that students have generally positive
attitudes towards teachers and course books. It is understood that the primary reasons why students
attend to Turkish course are family and neighborhood factors. It is concluded that students are aware of
the importance of learning mother tongue for identity achievement, however they think that learning
mother tongue will not contribute to learn to English, Turkish is not regarded as an importance
language in Europe by them and they think that learning Turkish will not have influence on finding a
job. By taking the results explained into consideration, it is made suggestions about Turkish Teaching
as a mother tongue in England.

88

Tez No İndirme Tez Künye
378268
Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğreniminde medyanın etkisi / The
influence of the media on the Turkey noble in the learning Turkey
Turkish
Yazar:ZHANSAYA OSPANOVA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ASİYE DUMAN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Medya = Media ; Türk
Cumhuriyetleri = Turkish Republics ; Türkiye Türkçesi = Turkey Turkish
; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic
students

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
238 s.

Medya dünden bugüne insan ve toplum hayatında etkili olmuştur. Önceleri sadece haber ve bilgi
alışverişi aracı olan medya zamanla insan ve toplum hayatını her yönden etkileyen bir olgu hâline
gelmiştir. Medyanın bu gücü dil öğretimi alanında da kendini göstermektedir. Bu çalışmada,
Türkiye'de öğrenim gören Türk soylu öğrencilerin Türkiye Türkçesini öğrenmelerinde medyanın etkisi
incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Gazi TÖMER, Ankara TÖMER, Hacettepe TÖMER, Bülent
Ecevit Karaelmas TÖMER, 19 Mayıs TÖMER, Bolu TÖMER ve Ankara ili kurumlarında öğrenim
gören Türk soylu öğrencilere anket soruları, açık uçlu sorular sorulup sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu
araştırmada betimsel çalışma olan tarama modeli kullanılmıştır. Yaptığımız bu çalışma ile Türkiye'de
öğrenim gören Türk soyluların yüksek oranda olmasa bile medyadan etkilendikleri anket sonuçlarının
analiz edilmesiyle ortaya konmuştur.
The media has been effective in individuals lives and the society as a whole from the past till today.
The media that was once only used for news and knowledge exchange with time it has become an
important tool in individuals lives and the community in every aspect of living. The media has also
shown its power in the area of language teaching. In this study the influence of the media in learning
Turkish by students of Turkish origin has been analyzed. For this purpose a questionnaire survey was
conducted on students of Turkish origin studing in Gazi TÖMER, Ankara TÖMER, Hacettepe
TÖMER, Bülent Ecevit Karaelmas TÖMER, 19 Mayıs TÖMER, Bolu TÖMER and the result were
evaluated. For this screening model of descriptive research study was used. From the questionnaire
analysis, even though not at a higher rate, we can tell that Turkish origin students studying in Turkey
have been affected by the social media in learnin Turkısh.
Tez No İndirme Tez Künye
461517
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, öğrencilerin ana dilleri ve
mensup oldukları dil ailelerinin Türkçe yazma becerisine etkisi / In
teaching Turkish as a foreign language, the mother tongues of the students
and their language families to the effect Turkish writing skill
Yazar:PINAR ŞİMŞEK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ASİYE DUMAN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Dil özellikleri = Language features ; Dil
öğretimi = Language teaching ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil =
Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yazma becerisi = Writing skills

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2017
340 s.

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.

89

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
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".
Tez No İndirme Tez Künye
524654
Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde çizgi filmler
yoluyla değerler aktarımı (Keloğlan masalları örneği) / To transmit
values using animated cartoons in teaching Turkish to Turkish children
living abroad (Case study of Keloğlan tales)
Yazar:İLKER ÇETİN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ASİYE DUMAN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Değer aktarımı = Value transfer ; Değerler = Values ; Dış Türkler
= Turkish diaspora ; Keloğlan = Keloglan ; Türk kültürü = Turkish
culture ; Türk çocukları = Turkish children ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Çizgi film = Animated film

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
207 s.

Bu araştırmanın amacı Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi (1-10.
Sınıflar) Öğretim Programı'nda hedeflenen temel değerlere (kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık,
dayanışma, sorumluluk, yardımseverlik, barış, estetik duyarlılık, dürüstlük, paylaşımcı olmak, hoşgörü,
misafirperverlik, farklılıklara saygı duyma, vatanseverlik) TRT Çocuk kanalında Türkçe olarak
yayımlanan Keloğlan Masalları adlı çizgi filmde yer verilip verilmediğini incelemek ve bu inceleme
sonucuna göre konuya çeşitli öneriler getirmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Keloğlan Masalları isimli çizgi filmdir,

90

örneklem ise bu çizgi filmin bölümlerinden kasti örnekleme ile seçilen 100 bölümdür. Verilerin
toplanması ve analizi sürecinde uzman görüşü alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ölçüt alınan
tüm değerler bölümlerde mevcuttur. Ancak değerlerin sayıları birbirinden farklıdır. En çok tespit edilen
değerler: 1.sezonda "kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık ve barış", 2. sezonda "kültürel mirası
yaşatmaya duyarlılık ve dayanışma", 3. sezonda "kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık ve
dayanışma"dır. Üç sezonun ortalamasında en çok tespit edilen değerler: "kültürel mirası yaşatmaya
duyarlılık ve dayanışma"dır. En az tespit edilen değerler:1.sezonda "vatanseverlik ve misafirperverlik",
2. sezonda "farklılıklara saygı duyma ve vatanseverlik", 3. sezonda "vatanseverlik ve farklılıklara saygı
duyma"dır. Üç sezonun ortalamasında en az tespit edilen değerler: "farklılıklara saygı duyma ve
vatanseverlik"tir. Bazı değerler incelenen bölümlerde yeterince işlenmese de genel olarak Keloğlan
Masalları adlı çizgi film yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde ve değerler aktarımında
kullanılabilir.
The aim of this study is to analyze to whether or not "Keloğlan Tales", an animated cartoon
broadcasted in TRT Çocuk channel, includes the core values (awareness of maintaining the cultural
heritage, solidarity, responsibility, helpfulness, peace, aesthetic susceptibility, honesty, sharing,
tolerance, hospitality, respect for diversity, patriotism) targeted in Turkish and Turkish Culture
Lesson's Curriculum (Grades 1 -10) for Turkish Students Living Abroad and to bring forward
appropriate proposals to the matter according to the results. Document review was selected as a
qualitative research method in this study. The population of this research is an animated cartoon that is
broadcasted in TRT Çocuk channel. Sample of the study is 100 episodes of this cartoon selected by
purposive sampling. It was applied expert opinion during the collection and analysis of data. According
to the results, all core values defined as criteria were available in the episodes of the cartoon. However,
the numbers of the values were different from each other. In the1st season "awareness of maintaining
the cultural heritage and peace", in the 2nd season "awareness of maintaining the cultural heritage and
solidarity", in the 3rd season "awareness of maintaining the cultural heritage and solidarity" were the
most common values. According to average of 3 seasons the most common values were "Awareness of
maintaining the cultural heritage" and "solidarity." In the 1st season "patriotism and hospitality", in the
2nd season "respect for diversity and patriotism", in the 3rd season "patriotism and respect for
diversity" were the least included values. According to average of 3 seasons the least included values
were "patriotism" and "respect for diversity". Although some of the values were not sufficiently
handled in the examined episodes, in general "Keloğlan Tales" might be used to teach Turkish to
Turkish students living abroad and to transmit values.
Tez No
569145

İndirme

Tez Künye
Türkiye Türkçesi öğrenen Ukraynalıların Türkiye Türkçesine
yönelik tutumları / Attitudes of Ukrainians to the Turkish language
Yazar:INESA SOFIIENKO
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ASİYE DUMAN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
120 s.

Bu araştırmanın amacı, Türkiye Türkçesi öğrenen Ukraynalıların Türkiye Türkçesine yönelik
tutumlarını tespit etmek ve elde edilen verilere dayanarak Ukrayna'da Türkiye Türkçesi öğretim ve
öğrenimi konusunda önerilerde bulunmaktır. Bu çerçevede araştırma, taramaya dayalı betimsel
araştırma modeli niteliği taşımaktadır. Bu araştırmada anketin uygulanması sonucunda elde edilen
veriler nicel ve nitel olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 öğretim-eğitim
yılında Ukrayna'da Taras Shevchenko Kyiv Millî Üniversitesi, Kyiv Dilbilim Üniversitesi ve Kyiv
Yunus Emre Enstitüsünde yabancı dil olarak Türkiye Türkçesi öğrenen öğrenciler ve Ukrayna'da
yabancı dil olarak Türkiye Türkçesi öğreten öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise
bahsi geçen kurumlarda okuyan 152 öğrenci ve 3 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem
basit tesadüfi örnekleme kullanılarak seçilmiştir. Araştırmanın uygulama bölümünde Ukrayna'da
yukarıda belirtilen üniversitelerde Türkiye Türkçesi öğreten öğretmenlerle yüz yüze görüşme ve
öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenme sebepleri, Türkiye Türkçesine yönelik tutumları ve öğretim
ortamı ile ilgili olumlu ya da olumsuz etkenler gibi konuları kapsayan anketin uygulanması sonucunda
elde edilen nicel veriler Excel 2013 programıyla yorumlanmış; nitel veriler ise içerik analizi yoluyla
çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarında Türkiye Türkçesi öğrenen Ukraynalıların Türkiye
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Türkçesine, Türkiye Türkçesi derslerine, Türkiye Türklerine ve Türkiye'ye yönelik tutumları ve
Türkiye Türkçesi öğrenme nedenleri açıklanmış, Türkiye Türkçesi öğretmenlerinden alınan görüşler
belirtilmiş, Ukrayna'da Türkiye Türkçesi öğrenim-öğretim ortamı konusunda bilgiler verilmiş, bundan
sonra da öğretmen ve öğrencilere yönelik öneriler sunulmuştur.
The purpose of this study is to determine the attitudes of Ukrainians towards the Turkish language and
according to the data obtained to give recommendations about the teaching and learning process of the
Turkish language in Ukraine. This study is based on the descriptive survey model having both
qualitative and quantitative charachteristics with regards to data assessment. Target population of this
research consists of 152 students and 3 teachers who learn and teach the Turkish language in Taras
Shevchenko Kyiv National University, Kyiv National Linguistic University and Kyiv Yunus Emre
Institute. Sampling in this research is selected by using the simple random sampling. In the scope of
this research, the data obtained from the questionnaire, aimed at determining the reasons why
Ukrainian students prefer to learn the Turkish language, what the attitudes of students towards Turkish
are and what the learning and teaching environment of Turkish in Ukraine is, have been analyzed
quantitatively by Excel Word 2013 program and the data obtained from the face-to-face interview with
teachers have been evaluated qualitatively. According to the study results, the attitudes of Ukrainian
students towards Turkish, Turkish lessons, Turkish people and Turkey in general were determined and
reasons why the Ukrainians prefer to study the Turkish Language were explained, opinions received
from face-to-face interview with Turkish language teacher in Ukraine were presented, moreover
information about the environment of learning and teaching process of Turkish in Ukraine was given.
Apart from this, suggestions for teachers and students of the Turkish language in Ukraine were made.
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İnsanlar ve toplumlar arasındaki etkileşim dil ile sağlanmaktadır. İnsanlar farklı ülkelerin dillerini
öğrenerek toplumları anlamaya ve ihtiyaçları doğrultusunda dili kullanmaya çalışmaktadırlar. Dil
öğretimi ise her toplum için farklılıklar göstermekle beraber toplumun kültürünün öğrenilmesini temel
alarak okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerilerinin kazanılmasını hedeflemektedir. Bu
çalışmanın amacı, ortaokullarda Türk öğrencilerle aynı eğitim ortamında okuyan yabancı uyruklu
öğrencilerin okuma anlama becerilerini incelemektir. Bu doğrultuda yabancı uyruklu öğrenciler ile aynı
müfredat uygulanan Türk öğrencilerin okuma anlama becerisi karşılaştırılmış; cinsiyetin, yaşın,
Türkiye'de bulunma süresinin ve Türkiye'de bulunma nedenlerinin okuma anlama becerisi üzerine
etkisi incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış olup bir
durum analizi ortaya konulmuştur. Yapılan araştırma kapsamında ortaokul Türkçe ders kitaplarından
uzman görüşleri doğrultusunda metinler seçilmiş ve yeni Bloom taksonomisine göre her düzeyde açık
uçlu metin altı soruları hazırlanmıştır. Uzman görüşleri ve pilot çalışmalar sonucunda son şekli verilen
ölçme araçları Kastamonu il merkezinde yabancı uyruklu öğrencisi bulunan okullarda rastgele
örnekleme yöntemi ile seçilen yabancı ve Türk öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmaya bu okullarda
öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin tamamı dâhil edilmeye çalışılmıştır. Türk öğrenciler ise
yabancı uyruklu öğrenciler ile aynı oranda çalışmaya dâhil edilmiştir. Sonuç olarak yabancı uyruklu
öğrenciler ile aynı eğitime tabi tutulan Türk öğrenciler arasında anlamlı farklılık vardır. Türk öğrenciler
yabancı uyruklu öğrencilerden daha yüksek ortalamalara sahiptir. Burada ana dil ve ikinci dil önemli
faktörler olarak görülse de aradaki farkın büyük olması eğitim sistemimizin bu öğrenciler için hazır
olmadığını ve bu öğrencilere vi öncelikle bir Türkçe eğitimi verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Ayrıca başarı testi sonuçları ile tutum ölçeği sonuçları arasındaki korelasyon düşüktür. Bunların
yanında yabancı uyruklu ortaokul öğrencilerinin okuduklarını anlama konusunda yeterli düzeyde
olmadıkları büyük bir çoğunluğun hatırlama ve anlama düzeyinde kaldıkları görülmüştür. Fakat
eğitimin küçük yaşlara yayılmasının başarıyı arttırdığı görülmektedir. Cinsiyet ve Türkiye'de bulunma
süresi de önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitim sistemi
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içerisindeki konumlarının belirlenmesi ve özel bir yapılanma ile sistemi bozmadan sürecin devam
ettirilebilmesi gerekmektedir.
People and societies communicate with language. People try to understand different societies and use
the language in accordance with their needs by learning different languages. Although it is different in
every society, language teaching aims to acquire the skills of reading, comprehension, listening and
speaking by learning the target culture. Aim of this research is to analyze the skills of reading and
comprehension of foreign students studying in the same educational environment with Turkish
students. For this reason, reading skill of foreign students, studying the same curriculum with the
Turkish students, compares to Turkish students'; effects of gender, age, the time spending in Turkey
and the reasons why they are in Turkey on skills of reading and understanding are examined. In this
research, survey model, one of the quantitative research methods, is used and a situation analysis is
presented. Within the research, texts are selected from Turkish course boks of the middle school with
the help of experts' opinions, and open-ended questions are prepared according to the new Bloom's
Taxonomy. Assesment instruments, finalized by expert opinions and pilot schemes, are implemented
on Turkish and foreing students selected randomly in Kastamonu province. Most of the foreign
students, studying in these schools, take part in the research. In conclusion, there is a significant
difference between Turkish and foreign students, studying the same curriculum. Turkish students have
a higher average than the foreign students. In this case, even if the concept of native and second
laguage can be seen as an important reason, the main reason why there is such a big difference between
the two group is that our education system is not ready for foreign students and we should teach them
Turkish at first. Besides, the correlation between the results of achievement tests and attitude scales is
low. In addition, it is seen that foreign students from middle schools cannot comprehend what they read
and most of them are at viii the level of only remembering and understanding. However, the fact that
the expansion of education through the earlier ages increases the success. Gender and the time
spending in Turkey are another important factors. It is necessary that the foreign students' place in our
education system is specified and the system is sustained without breaking it down by implementing a
special construct.
Asuman Ahmed Abdo Shaban, Prof., Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Bu araştırmanın genel konusu Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi çerçevesinde Farsça ve Türkçe
deyimlerin karşılaştırılmasıdır. Özelde ise baş kısmında bulunan organ adlarının yer aldığı deyimlerin
karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ağız, kulak, burun, göz, kaş, kirpik, yanak, baş gibi ilgili
organ adlarına işaret eden Türkçe ve Farsça ortak deyimler sözlüğü oluşturulmuştur. Ardından dil,
kültür ve deyim arasındaki ilişkiye; deyimlerin anlam ve yapı özelliklerine; yabancı dil öğretiminin ilke
ve yöntemlerine dair bilgiler aktarılmıştır. Çalışmanın son kısmında Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde deyimleri kullanmanın önemi, Türkçe ve Farsça deyimler arasında karşılaştırma yapılarak
anlatılmıştır. Yapılan incelemenin sonucu olarak bu alandaki yeni çalışmalara kaynaklık edecek bazı
bulgulara yer verilmiştir.
The general theme of this research is the comparison of Persian and Turkish idioms within the
framework of teaching Turkish language as a foreign language. But in particular, our aim is to compare
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the idioms about human organs in the head. For this purpose, at first a glossary of Turkish and Persian
common idioms pointing to the names of the relevant organs like as mouth, ear, nose, eye, eyebrow,
eyelash, cheek and head has created. Then, the information about the relationship between language,
culture and idiom; the meaning and structure of idioms; the principles and methods of foreign language
teaching has been given. In the last part of the study, the importance of using phrases in teaching
Turkish as a foreign language has explained by making a comparison between Turkish and Persian
idioms. As a result of this research, some findings that will guide new studies in this area have
highlighted.
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hedef sözcük belirleme çalışması / Determination study of objective
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Yazar:İLYAS ÜNAL
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Yabancı dil öğretiminde dilin bel kemiği olan sözcüklerin belirli bir sistem doğrultusunda öğretilmesi
ve öğrencinin kolaylıkla dili kullanması sağlanmalıdır. Dil öğretiminin en önemli unsuru olan sözcük
öğretimi tam, tutarlı ve anlaşılır hale getirilmelidir. Her sözcüğün öğretilmesindense dil kullanıcısının
seviyesine uygun sözcükler öğretilmeli ve öğretilen sözcükler pekiştirilmelidir. Türkçeyi yabancı dil
olarak öğrenen bireye ana dili kullanıcısı gibi sözcük öğretilmemelidir. Bu çalışmada Türkçenin
yabancı dil olarak öğretiminde, temel seviyede (A1- A2) öğretilmesi önerilen sözcükler belirlenmeye
çalışılmıştır. Buna yönelik bir sözcük havuzu oluşturulmuştur. Sözcük havuzu, Türkiye'deki ve
dünyadaki farklı üniversite ve kurumlarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan dört
kitap seti, yazılı ve sözlü Türkçenin sıklık sözlükleri, corpus çalışmalarından oluşmaktadır. Seviyelere
göre belirlenen sözcükler Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten kurumlarda uzun yıllar çalışmış, bu
alanda lisansüstü çalışmalarda bulunmuş uzman kişilere verilerek görüşleri alınmıştır. Belirlenen
sözcükler Türkçenin yazılı ve sözlü sözcük sıklığı çalışmaları ile karşılaştırılmış, aradaki fark ve
benzerlikler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen hedef sözcükler; fiil,
isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem olarak tasnif edilmiştir. Sözcük türlerine göre tasnif edilen
bu sözcükler, kendi içlerinde tekrar tasnif edilmiştir. A1 ve A2 düzeyi için tespit edilen söz konusu
sözcükler bir gruba bir süre öğretildikten sonra onlarla birlikte eğitime başlayan başka bir grupla
birlikte dinleme ve okuma sınavları yapılmıştır. Hedef sözcük öğretiminin dil öğrenicisinin dil
becerilerini geliştirmedeki rolünü belirlemek amacıyla veriler değerlendirilmiştir. Bu analizler
neticesinde dinleme ve okuma sınav sonuçları kıyaslanmış ve söz konusu sözcüklerin öğrenende
anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Sınav sonuçlarından elde edilen nicel veriler
hedef sözcüklerin öğrenende anlamlı bir fark ortaya koyduğu görülmüştür.
Teaching vocabulary which is essential in Foreign Language Learning systematically and learner's
making use of language should be provided. Teaching vocabulary, which is the core of language
teaching, should be complete, consistent and meaningful. In teaching vocabulary, words which are
appropriate for learner's level should be taught and they should be consolidated. In this study, it was
aimed to determine the core words in fundamental level (A1-A2) teaching Turkish as a foreign
language. For this purpose, a set of words were formed. The set of words was formed from four course
book series which are used in teaching Turkish as a foreign language in various universities in Turkey
and in the World. Words, which were determined parallel to levels, were given to experts who have
worked in the institution which teach Turkish as a foreign language and their opinions were taken. The
words were compared with the studies related to Turkish written and oral word frequency. Objective
words were classified as a verb, noun, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and
exclamation. The words which were classified according to their types were classified within
themselves again. The words which were determined for A1 and A2 level were taught to a group for a
while. Later, listening and reading exams were administered to this group and the group who started
language learning at the same time. Data were analyzed to determine the roles of teaching objective
words in learners' skill development. Results of listening and reading were compared and whether
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words caused a significant difference for the learners. Quantitative data obtained from exam results
showed that teaching objective words caused a significant difference for the learners.
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student self competence and writing success
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Bu çalışmada edebî metinlerden uyarlanarak hazırlanmış yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerileri ve yazma öz yeterlilik algıları üzerindeki
etkileri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019 yılının Haziran ve Temmuz aylarında
Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde eğitim alan B2 seviyesi 60 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen olarak yapılmıştır. Çalışmada
veri toplama araçları ise araştırmacı tarafından geliştirilen yazma becerisi rubriği ve Büyükikiz (2012)
tarafından geliştirilmiş olan Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz
Yeterlilik Ölçeği'nden oluşmaktadır. Çalışmada araştırmacı tarafından edebî metinlerden hareketle
oluşturulmuş yaratıcı yazma etkinlikleri 8 hafta boyunca 30 kişiden (n:30) oluşan deney grubuna
yazma eğitimi derslerinde uygulanmıştır. Kontrol grubundaki 30 öğrenci (n:30) yazma eğitimi
derslerini merkezin programı gereğince olağan akışında almışlardır. Çalışmada toplanan veriler SPSS
programında istatistiksel olarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Çözümlemede karşılaştırılan
grupların özelliğine göre bağımlı ya da bağımsız gruplar t testleri uygulanmıştır. Araştırmanın
sonuçlarına göre edebî eserlerden üretilmiş yaratıcı yazma etkinlikleri öğrencilerin yazma becerilerini
ve öz yeterlilik algılarını olumlu yönde geliştirmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türk
kültürünü tanıtmayı da içeren daha fazla yaratıcı yazma etkinliklerinin bulunması, yazma eğitiminde
daha fazla uygulamaya yer verilmesi ve hem yazma hem de diğer temel dil becerilerini geliştirmeyi
amaçlayan daha fazla araştırma yapılması gibi öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: yazma
becerisi, yaratıcı yazma, öz yeterlilik algısı, dereceli puanlama anahtarı
In this study, the effects of creative writing activities adapted from literary texts on writing skills and
writing self-efficacy perceptions of students learning Turkish as a foreign language were examined.
The study group consisted of 60 B2 level students studying at Gaziantep University Turkish Teaching
Center in June and July 2019. The study was conducted as an experimental design with pre-test and
post-test control groups. In the study, the data collection tools consist of the writing skill rubric
developed by the researcher and the Writing Skill Self-Efficacy Scale for Foreigners Learning Turkish
as a Second Language developed by Büyükikiz (2012). In this study, creative writing activities based
on literary texts developed by the researcher were applied to the experimental group of 30 people (n:
30) for 8 weeks in the writing education classes. The 30 students (n: 30) in the control group took the
writing training courses in the usual course of the center. The data collected in the study were analyzed
and interpreted in SPSS program statistically. In the analysis, dependent or independent groups t tests
were applied according to the characteristics of the groups compared. According to the results of the
study, creative writing activities produced from literary texts positively improved students' writing
skills and self-efficacy perceptions. Suggestions such as more creative writing activities including
dealing with Turkish culture in teaching Turkish as a foreign language, more practical applications in
writing education and more research aimed at improving both writing and other basic language skills
were suggested. Key Words: writing skill, creative writing, self-efficacy perception, rubric
Aybars Erözden, Dr.Öğr.Ü., İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
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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
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oz Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yaşanan gereç sıkıntısı göz önünde
bulundurularak hazırlanmış ve okuma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla görev odaklı bir yordam
oluşturumunu ve gereç hazırlamayı konu almıştır. Çalışmada öncelikle Görev Odaklı Dil Öğretimi
üzerinde durulmuş, ardından okuma becerileri ve bunların geliştirilebilmesi için kullanılabilecek
değişik görev odaklı eticinliklere yer verilmiştir. İzleyen bölümde, anlatılanlar ışığında görev odaklı bir
okuma gereci hazırlamak için yapılması gereken işlemleri konu alan bir model sunulmuştur. Bunun
ardından ise görev odaklı olarak oluşturulması düşünülen bir okuma gereci hazırlanırken akılda
tutulması gereken anahtar konuların özetlendiği bölüm olan "Model" bölümüne yer verilmiştir. İzleyen
bölüm, yapılan art alan araştirmasının ve sunulan modellerin bir uygulaması olarak oluşturulmuş olan
bir okuma dersidir. Son olarak, çalışmanın sonul çıktısını oluşturan ve çeşitli kaynaklardan derlenmiş
15 konu metni ve bu metinlerle ilgili 800'den fazla özgün soru çeşidini kapsayan bir okuma ders kitabı
örneğine yer verilmiştir. Ağırlıklı olarak Türk kültürünün işlendiği ve bir çok değişik metin türünün
kullanımı ile zenginleştirilmesi ereklenen bu örnek kitabın, bundan sonraki çalışmalara yol gösterici
olması ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimine katkıda bulunması umulmaktadır. n
ABSTRACT This study is prepared by considering the lacking of materials in the field of teaching
Turkish as a foreign language and its topic is to develop a model for producing task based materials in
order to develop reading skills of the learners of Turkish as a foreign language. In this study, first of all,
task based language teaching is examined and then reading skills and different kinds of task based
activities in order to develop those skills are studied on. The following part includes a model, which
guides its users in what to do in order to prepare a task based reading material, in the light of what has
been covered in the previous sections. Next comes a model, in which the key points to keep in mind
while preparing a task based reading material are summarized. At the end, the final product of this
study, a sample reading book is given place preceded by a sample reading course in which the
background research and suggested models are put into practice. The course book material contains 15
authentic topics and more than 800 original tasks related with them. Containing especially Turkish
culture and different types of texts, this course book material is expected to pave way for the
forthcoming studies and contribute to teaching of Turkish as a foreign language. m
Tez No İndirme
Tez Künye
148610 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni Yabancıların Türkçeyi
bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan
öğrenirken yaptıkları yanlışlar
tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz /
aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. 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:

Durumu
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 (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
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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
Tez No İndirme
145473

Tez Künye
Durumu
Kendi kendine dil öğrenme modeli ve Türkçenin yabancı dil Onaylandı
olarak öğretimi /
Yüksek
Yazar:BETÜL TARHAN
Lisans
Danışman: DR. AYBARS ERÖZDEN
Türkçe
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler
2005
Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı 147 s.
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Dil öğretimi =
Language teaching ; Kendi kendine öğrenme = Oneself
learning ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language
learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

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 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
Tez No İndirme
161517 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni
bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan
tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz
aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

Tez Künye
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:

Durumu
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,
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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
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 compactlygarnered, 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.
Tez No
188548

İndirme

Tez Künye
Başlangıç düzeyi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için
sözlükçe çalışması /
Yazar:EMRAH ÖZCAN
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:

Durumu
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
75 s.

ÖZBu çalışmada Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminde eksikliği duyulan ÖğreniciSözlüğü biçiminde
bir sözlük modeli oluşturmaya ve bunu yaparken de yabancı dil olarakTürkçe öğrenicilerinin
gereksinimleri düşünülüp sözlük çokdilli olarak tasarlanmayaçalışılmıştır. İlk bölümde sözlük ve
sözlüklerin yapılarından söz edilmiş, sözlüklerinözelliklerine değinilmiş ve öğrenici sözlükleri
açıklanmıştır. Araştırma bölümündekaynaklardan yararlanarak genel anlamda anadili konuşucuları
sözlüğü içerisindebulunması gereken birimler, sözlüğün özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Sonrakibölümde bu genel birimlerden ve kaynaklardan yola çıkılarak bir öğrenici sözlüğüiçerisinde
bulunması gereken birimler ortaya çıkarılmıştır.
ABSTRACTIn this study, it has been tried to construct a model for a learners? dictionary, which
ismissing for Turkish, as well as doing this, the needs of learners of Turkish as a foreignlanguage has
been taken into consideration. The result of it, the dictionary model ismultilingual. In the first chapter,
dictionary and its structure and features are specifiedand learners? dictionary is explained. In research
chapter, which units should take placein a monolingual dictionary for native speakers are specified in
general terms with thehelp 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.
Tez No İndirme
172675 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni
bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan
tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz
aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe
öğrenicileri için başlangıç
düzeyi dil öğretim gereçleri
hazırlama /
Yazar:NESRİN KUTLAY
Danışman: DR. AYBARS
ERÖZDEN
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik
Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Konu:Eğitim ve Öğretim =
Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2006
113 s.
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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 importance. In the
conclusion and the suggestions part the results of the study and some suggestions are presented. m
Tez No İndirme
172690 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma
izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni
olmayan tezlerin basılı kopyalarına
Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla
(TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

Tez Künye
Yurt dışında yaşayan Türk kökenli
çocukların ikidillilik kaynaklı dilsel
sorunları /
Yazar:ZEYNEP KAZAN
Danışman: DR. AYBARS
ERÖZDEN
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik
Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi
Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education
and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2006
110 s.

Yurtdışında doğup büyüyen, okul yaşamına orada başlayıp devam ettiren gurbetçi ailelerin çocukları,
kültürel çatışmalarının yanı sıra, dilsel çatışmalar da yaşıyor mu? Dilsel çatışmalar; ses, sözdizimi,
kavram yönünden konuştukları Türkçe'de kendini nasıl gösteriyor? Araştırmamızda, İsviçre'de yaşayan
Türk kökenli çocukların, ikidillilikten ötürü karşı karşıya oldukları Türkçe seslerimde ölçün dışı
kullanımlarının belirlenmesi, ikidillikten kaynaklanan ve çocuklarımızın en büyük sorunu olan
seslerim, sözdizimi ve kavram farklılıklarının Türkçe yazma ve konuşmada kendini nasıl gösterdiği
ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Almancada olmayan seslerin Türkçede olmasından ötürü, Türkçe
yazarken Almancadan ödünç alman seslerle kurulan tümceler; onlar tarafından oluşturulan yeni bir dil
midir? İnsan yazısının yazıya yansıyan dilin, kişilikleri çözümlemede etken olduğunu varsayan bir
anlayışın olduğu -düşünüldüğünde, yazıya yansıyan bu farklılıklar iki kültür arasında sıkışıp kalmış
çocuklarımızın kişiliğini ve bu doğrultuda geleceğini belirleme de etkin midir? Yoksa bu^ doğru alman
kararlar, doğru uygulanan izlenceler ve doğru zamanlamalarla giderilebilecek geçici bir travma mıdır?
Araştırmamız, İsviçre- Rheintal bölgesindeki Türk okullarına devam etmekte olan 8-12 / 12-15 yaş
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arasındaki Türk kökenli çocuklar üzerinde gerçekleştirilmiştir. 8-12 yaş arasında olan kırk iki, 12-15
yaş arasında olan otuz dört Türk kökenli çocuğa; Türkçe anlam, sözdizimi ve Türkçe yazmada kendini
gösterecek olan ses özelliklerini belirlemek amacına yönelik olarak, sormaca düzenlenmiştir.
Sormacalar, kavram tanımlama, rakamlar biçiminde verilen sayılan yazıya aktarma, gerçekleştirilecek
etkinliklerle ilgili bilgi verme, gelecekle ilgili planlarını aktarmaya yönelik sorulardan oluşmaktadır.
Elde edilen verilerden onların kullandıkları Türkçe'nin ses özelliklerine, kavramları tanımlama
biçimlerine ve Türkçe tümce kuruş biçimlerine (sözdizimi) yönelik bilgiler elde edilmiştir. Araştırmada
elde edilen verilere göre, 8-12 yaş çocuklarının % 57'si, 12-15 yaş çocuklarının %68'i "ğ" sesini,
yazıdaölçündışı kullanmaktadır.Çocukların Almanca "z" sesini Türkçe "s" sesi yerine kullanım oram,
8-12 yaş için %26, 12-15 yaş için %35'tir. Türkçe yazarken Almancadan ödünç alınan, j-y, v-w, ı-i, ie,
ei sesleri ve ad durum eklerinin, tamlamaların yurtdışında yaşayan Türk kökenli çocuklar tarafından
nasıl kullanıldığı da araştırmanın konularındandır. Yurtdışında yaşayan Türk kökenli çocukların
anadilleri Türkçe, ikinci olarak edindikleri Almancadır. Yurtdışında yaşayan Türk kökenli çocuklar,
ikidillik olarak bilinen bireyin iki dil kullanma özelliğini gerek yazıda gerek sesletimde Almanca ve
Türkçe sesleri harmanlayarak kullanmaktadır. Yurtdışında yaşayan Türk kökenli çocukların,
konuşmalarının kimi yerlerine Almanca sözcükleri getirmesi, yazıda Türkçe sesler yerine Almanca
sesleri kullanması, kullandıkları Türkçe'nin karma dil özelliğine ait olduğunun göstergeleridir.Anahtar
sözcükler: ikidillilik, anadil, karma dil
Born and raised in abroad, starting to school and get educated abroad, do the children of the emigrant
families suffer from linguistic conflicts along with cultural conflicts? How do these linguistic conflicts
show themselves in phonetics, syntax and conceptual matters of the Turkish they speak? The aim of
this survey is to clarify the non-standard usages of Turkish pronunciation that Swiss born bilingual
Turkish children come across because of bilingualism. Also, it is the aim of this survey to find out how
pronunciation, syntax and conceptual differences show themselves in writing and speaking of Turkish
of these children. "Some Turkish sounds that do not exist in German" and "usages of borrowed sounds,
that do not take place in Turkish, are used in constructing entences"; do these prove us that the
language constructed by those children is a new language? Some beliefs assume that writing and
language reflected to writing is effective in analising personalities. Are those differences effective in
determining the future of our children who are stuck in two cultures? Could we say that this is a shortterm trauma^ that we can absorb with good decisions,- appropriate cirriculum and good timing? The
survey was conducted on Turkish origin children between 8-12 / 12-15 ages in Turkish schools in
Switzerland, Rheintal region. In the survey key sounds that would help to differentiate the meaning,
syntax and writing were used. Questions were focused on concept defining, writing the numbers in
non-numeric style, giving instructions about the activities, plans about the future. With the results of
the survey, vaulable data have been found out on the emigrant children's phonetic features of the
Turkish they use, how they define concepts and the syntax they use to construct sentences.According to
the data which was attained from the result of the infuquiry, 57% of the children between 8-12 and
68% of the children between 12-15 use "ğ" sound in writing wrongly. How the Turkish children abroad
use the sounds which were borrowed from German such asr "j-y", "v-w", "i-i", "ie"5 "ei" sounds and
"noun phrases" are the subjekt of the inqury while writing Turkish. In this region, the native tongue for
these children is Turkish and the foreign language is German. Turkish originated children living
abroad, performs the bilingualism in writing and in pronunciation by blending German and Turkish
sounds. Sometimes using German words instead of their Turkish equalivant or using German sounds
instead of Turkish ones in writing show us that the language that these children use is a blended
language.KEY WORDS: Bilingualism, mother language, pidgin

Tez No
188560

İndirme

Tez Künye
C. E. F. A1 düzeyi içerik incelemesi (Avrupa Konseyi çerçeve
programı) /
Yazar:EBRU SAMIK
Danışman: DR. AYBARS ERÖZDEN
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and
Literature
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
245 s.
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ÖZ Sanayileşme alanındaki ortak yatırımlar, ticari ve ekonomik alandaki paylaşımlar,kültürler arası
ilişkiler, ayrı diller arasında oluşan gereksinimleri karşılamak için dilöğrenimi alanındaki boşlukları
giderme çalışmalarına hız kazandırmıştır. İnsanlar zaman içinde, iletişim için daha kolay, daha az
zaman ve para harcayarak bu gereksinimlerini karşılamak istemişlerdir. Avrupa Konseyi, bu gereksimi
karşılayabilmek için yaklaşık 15 yıldır araştırmalarını sürdürmektedir.Gelişmiş ülkelerde diller-arası
iletişim yurt dışına gitmeden de sağlanabilmektedir. Ülkeler başka ülkelerle yarışırken
sempozyumlarda bilgi alışverişini hızlandırmaktadır. Ortak dil, bu yüzden gereklidir. Bir ülkede
yazılan metnin, başka birülkede çevirisini okumaktansa; o metnin asıl dildeki anlatısını okumak her
zaman dahayararlı olur. Ayrıca, insanların farklı dil ve kültürlere yaklaşımı; milliyetçilik ve yabancı
düşmanlığı gibi uç görüşleri ortadan kaldırarak hareket etmesi; ülkeler arası paylaşımlariçin çok
önemlidir.`Avrupa yabancı dil eğitim politikalarını da biçimlendiren kültür boyutlu anlayışagöre,
Avrupa'nın kültür mirası olarak değerlendirilen çok dilliliğin korunması yönündetek bir dilin
egemenliğinin engellenmesi gereğini savunur' (Polat, 2001:32). Tüm Avrupa ülkelerinde konuşulan
dillerin, bu yöndeki çalışmaları yapılırken ne yazık ki ülkemizde, Türkçe'nin dil pasaportu için gerekli
ölçütler üzerine yeterli çalışma yapılamamıştır. Bu çalışmaların hız kazanabilmesi; ancak Türkçe'nin
yabancı dil olarak belli ölçütlere bağlıkalarak öğretilmesiyle mümkündür. Çalışmalar, belli kurumların
ve belli üniversitelerin çabalarına bağlı olarak sürdürülmektedir. Çalışmaların yaygın hale getirilmesi
siyasi veekonomik katkılara bağlıdır. Bu çalışma, Avrupa Konseyinin 2000 yılında yayımladığı `Genel
Avrupa Dilleri Çerçeve Programı'nda dünyaya duyurduğu ölçütlere bağlı kalarak hazırlanan
birizlencedir.. Türkçe'nin A1 düzeyinin incelendiği bir işlevsel-kavramsal izlence oluşturmak
hedeflenmiştir. Belirlenen ölçütlere uygun olarak A1 düzeyi için gereklimetinler oluşturulmuş; ayrıca
bu metinlerin sözcüksel ve yapısal bağlamda incelemeleri yapılmıştır. Türkçe'nin yabancı dil olarak
öğretimi çalışmaları içinde bu çalışma, kendialanında bir başlangıçtır. Çalışmaların sürdürülmesi ve
diğer düzeylerin incelenmesi gerekmektedir.
ABSTRACTMutual investments in fields of industry, common work in commercial life, inter-cultural
relations have all contributed to the efforts in dealing with the gaps in languagelearning so that the
needs that arise between various languages. People, in time, have hada wish to meet these needs of
communication on a shorter period of time and lessexpenditure. The Council of Europe have been
carrying out research for about fifteenyears to supply this need.In developed countries, inter-lingual
communication can be provided without goingabroad; countries speed up the transfer of knowledge in
symposiums. This is anotherreason why a common language is needed. Instead of reading a text in
translation inanother language, reading the text in its own language can be more beneficial. Moreover,it
has become more and more important for people to act together having
eliminatedxenophobia.`According to the multi-cultural attitude that also constructs the European
policiesof foreign language learning, it is essential to avoid the dominance of one certainlanguage so
that the multi-lingualism, also considered as Europe?s cultural heritage, canbe preserved (Polat,
2001:32). Although much work has been in progress in all theEuropean countries in this respect,
unfortunately in Turkey there is not much work on thecriteria for the language passport. In order for
such work to gain acceleration, Turkishmust be taught depending on some certain criteria. The research
has been done dependingon the efforts of some institutions and universities. Laying the research on a
moreextensive scale depends on political and economic contributions.The present work is basically a
syllabus designed on the criteria set in TheCommon European Framework published in as early as
2000, aiming to investigate theLevel A1 for Turkish for a functional-notional syllabus. Texts are
written for the LevelA1 in accordance with the set criteria, and these texts are analysed on lexical
andstructural levels.Among the work on teaching Turkish as a foreign/second language, the
presentstudy is a beginning for the abovementioned aims. The research needs to be carried onand the
other levels investigated.
Aylin Ünaldı, Dr.Öğr.Ü., Emekli
Tez No İndirme Tez Künye
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The development of a listening test for learners of Turkish as a foreign
language / Yabancı dil olarak Türkçe dinleme sınavı geliştirilmesi
Yazar:EMEL TOZLU
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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
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. theorybased 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' 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.
Tez No İndirme Tez Künye
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
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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 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.
Ayşe Derya Işık, Doç.Dr., Bartın Üniversitesi Sınıf Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
646877
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımının kaygı
üzerine etkisi / The effect of using technology on anxiety in teaching
Turkish as a foreign language
Yazar:SEVGİ GENÇ KÖYLÜ
Danışman: DOÇ. DR. AYŞE DERYA IŞIK
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımının kaygı üzerine etkisinin belirlenmesini
amaçlayan bu çalışmada, araştırma modeli olarak tek grup ön-test- son-test desenli deneysel model
kullanılmıştır. Araştırma, 2019 – 2020 öğretim yılında Bartın Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretim
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BÜDEM) ve İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde yabancı dil
olarak Türkçe öğrenen 26 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama amacıyla Kişisel Bilgi
Formu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmanın uygulama
sürecine 6 haftalık bir süre ayrılmıştır. Öğrencilerle ilk hafta ön-test kaygı ölçeği uygulanmış ve kaygı
düzeyleri belirlenmiştir. Altı hafta boyunca uzaktan eğitimle konu anlatımı yapılmış ve öğrencilerin
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mobil uygulamaları kullanmaları teşvik edilmiştir. Altı haftanın sonunda son-test ile son kaygı
düzeyleri belirlenmiştir. Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeğinden
aldıkları puanlar SPSS programına aktarılmış, verilerin normal dağılım gösterip göstermemesine uygun
olarak parametrik veya non-parametrik testlerden uygun olanları kullanılmıştır. Sonuçlar p<0,005
anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
öğrencilerin kaygı düzeylerinin orta düzeyde olduğu, verilen eğitimin, öğrencilerin demografik
özelliklerini ve bilişim teknolojilerini kullanmalarının kaygı düzeylerini etkilemediği sonucuna
ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme
kaygısı, Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı
The aim of this study was to determine the effect of using technology in teaching Turkish as a foreign
language on anxiety. As a research model, experimental model with pretest- posttest control group was
used. The research was conducted in Bartın University Language Education and Training Center
(BÜDEM) with 26 students learning Turkish as a foreign language in the 2019-2020 academic year.
Personal Information Form and Anxiety Scale for Learning Turkish as a Foreign Language were used
to collect data in the study. The implementation period of this study was divided into 6 weeks. In the
first week, the pre-test anxiety scale was applied with the students and anxiety levels were determined.
After the lecture, data collection tools were given to the students and they were asked to answer them.
At the end of the sixth weeks, the anxiety scale was administered again. The difference between the
first week and the fifth week was evaluated. The subject was lectured with distance education for six
weeks and students were encouraged to use mobile applications. The difference between the fifth week
and the last week was evaluated. The scores obtained by the students from the Turkish Learning
Anxiety Scale as a Foreign Language were transferred to the SPSS program, and the appropriate ones
from the parametric or non-parametric tests were used in accordance with whether the data showed
normal distribution or not. Results were evaluated at p <0.005 significance level. At the end of the
study, it was concluded that the anxiety levels of the students who learn Turkish as a foreign language
were moderate, given education did not affect their anxiety levels, the demographic characteristics of
the students and their use of information technologies. Keywords: Turkish as a foreign language,
Learning anxiety in Turkish as a foreign language, Use of technology in teaching Turkish as a foreign
language

Ayşe Gürel, Prof., Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
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Bu çalışma, anadili biçimbirimsel olarak farklı olan Rusça, Japonca, İngilizce ve Çince anadilli
yetişkinlerin Türkçe'deki adsıl çekim ekini edinimlerini incelemektedir. Çalışmada, Türkçe'yi yabancı
dil olarak edinen 72 katılımcı ile Türkçe ana dilli 18 yetişkinden iki deneysel ödev aracılıyla elde
edilen veriler kullanılmıştır. İlk ödev, süre kısıtlaması altında verilen sözlü üretimdir. Burada,
katılımcılardan, DMDX programı aracılıyla bilgisayarda gösterilen resimleri verilen sözcükleri
kullanarak anlamlı ve dilbilgisi kurallarına uygun bir tümce kurarak betimlemeleri istenmiştir. Toplam
95 resmin 30 tanesi, hedef ekleri (Ayrılma, Belirtme, Bulunma, Yönelme ve Çoğul ekleri)
kullandırmayı hedeflemiş, 60 tanesi çeldirici, 5 tanesi de deneme öğesi olarak kullanılmıştır. İkinci
araçta, katılımcılardan toplam çoktan seçmeli 40 soruda verilen boşluğu en uygun şekilde dolduracak
şıkkı seçmeleri istenmiştir. Katılımcıların Türkçe dil yetilerine ilişkin bilgi edinmek üzere bir boşluk
doldurma testi de kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, Türkçe ana dilli grup ile yabancı dil öğrenenler
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arasındaki en belirgin farkın Belirtme Durum ekinin kullanımında olduğunu göstermiştir. Buna
ilaveten, ana dilinden aktarım görüşünü destekler bir bulgu olarak, Rusça ana dilli katılımcıların hedef
ekleri diğer katılımcılardan daha başarılı kullandıkları bulgulanmıştır. Ayrıca, tüm grupların iki testte
de Bulunma ve Ayrılma Durum eklerinde, Belirtme Durum eki ile Çoğul ekine kıyasla daha doğru
kullanım yüzdesine sahip olduğu görülmüştür. Bulgular, her bir yabancı dil grubu için, ana dillerinin
biçimbirimsel özelliklerinden kaynaklandığı düşünülen belli bir hedef ekleri doğru kullanım sırası/
örüntüsü olduğuna işaret etmektedir.
This study aims to investigate second language (L2) acquisition of Turkish nominal inflectional
morphemes by L2 learners with typologically distinct L1s, namely Russian, Japanese, English and
Chinese. Two experimental tasks were used to collect data from a total of 90 participants (72 L2
learners and 18 native speakers of Turkish). The first task was a timed oral production task where
participants were required to produce grammatical sentences using pictures with relevant lexical items.
A total of 95 pictures, each depicting a specific event, were presented via DMDX. Thirty of these were
used to elicit target morphemes (Ablative, Accusative, Dative, Locative Case and Plural suffix), 60
were used as fillers, and there were five trial items. The second task was a written forced elicitation
task consisting of 40 multiple-choice items. The participants were asked to choose the option that best
completes a given sentence. In addition to the experimental tasks, a cloze test was used to gather
information about participants' L2 Turkish proficiency. The most noticeable difference between the
native and non-native groups was in the use of Accusative Case. Furthermore, as predicted by the L1
transfer view, while L2 learners with L1 Russian outperformed all other L2 groups in both tasks, L1
Chinese learners were the least accurate. Across the groups, Locative and Ablative Case morphemes
were found to be used more accurately than Plural and Accusative Case in both tasks. The findings
imply an accuracy order across L2 groups, governed mostly by L1 morphological features.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
504362
The second language acquisition of inflectional morphology in Turkish Onaylandı
/ Türkçe'nin yabancı dil olarak öğreniminde çekim eklerinin edinimi
Yüksek
Yazar:AYLİN COŞKUN KUNDUZ
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Danışman: PROF. DR. AYŞE GÜREL
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108 s.
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish
Language and Literature
Dizin:Dilbilgisi-çekim ekleri = Grammar-inflections ; Türkçe = Turkish
; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; İkinci dil öğrenimi = Second language learning
Bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğreniminde isim ve eylem çekim eklerinin edinimi
araştırılmıştır. İncelenen adsıl çekim ekleri Belirtme –(y)I, Bulunma -DA, Ayrılma–DAn, Tamlayan (n)In/-Im ve Yönelme –(y)A Durum ekleri; eylemcil çekim ekleri ise Zaman / Görünüş / Kip ekleri
olan -(I)yor, -A/Ir, -(y)AcAK, -DI ve -mIş ekleridir. Ana dili İngilizce olup Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenen 46 katılımcıdan toplanan yazılı veriler, bahsedilen eklerin doğru ve yanlış kullanımları
belirlenerek analiz edilmiştir. Üç araştırma sorusu incelenmiştir: i) Türkçe öğrenenler, yazılı
üretimlerini monitör edecek zaman bulduklarında bile hedef eklere ulaşmakta zorluk yaşamakta mıdır?
(öyle ise); ii) adsıl ve eylemcil çekim eklerindeki değişken kullanım farklılık göstermekte midir?; iii)
Durum ve Zaman-Görünüş-Kip eklerinde bir doğru kullanım sıralaması gözlemlenebilir mi? Bulgular,
incelenen tüm eklerin yüksek oranda doğru kullanıldığını göstermektedir. Ancak, Durum eklerinde
daha az oranda değişken kullanım gözlemlenmiştir. –(y)I Durum ve –mIş Görünüş eklerinin en yüksek
oranda hatalı kullanılan iki ek olması ekler arasında bir zorluk derecelendirmesine ve biçimbirimlerin
kullanımındaki değişkenlikte bir şeçicilik olduğuna işaret etmektedir. Durum eklerindeki hataların
çoğu eki atma şeklinde iken, Zaman-Görünüş-Kip eklerindeki hatalar daha çok yanlış ek seçme
şeklindedir. Bulgular, yazılı üretimde de çekim eklerinin kullanımında hatalar olabildiğini
göstermektedir. Ancak verilerdeki sistemli ve yüksek oranda doğru kullanım, ikinci dilin biçimbilimsel
sisteminin (zengin ve düzenli biçimbirimsel dizil), ikinci dildeki ekleri edinmeyi kolaylaştırdığına
işaret etmektedir. İlerideki çalışmalarda bunun dilbilimsel nedenleri araştırmaya yönelik olmalıdır.
This study investigates the acquisition of nominal and verbal morphology in second language (L2)
Turkish. Five Case markers (i.e. Accusative, Locative, Ablative, Genitive and Dative) in the nominal
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domain and five Tense/Aspect/Modality (TAM) markers (i.e., -(I)yor, -A/Ir, -(y)AcAK, -DI and -mIş )
in the verbal domain are examined. Based on the written data from 46 English-speaking learners of
Turkish, (in)correct uses of the morphemes are analyzed. Three research questions are explored: i) do
learners who have the time/opportunity to monitor their written output still demonstrate difficulty with
accessing target morphemes; (if so) ii) are nominal and verbal markers subject to differential
variability? iii) is there an accuracy order within Case and TAM markers? The results have revealed
high accuracy rates in both nominal and verbal domains. Nevertheless, Case morphology has been
found to be used less variably than TAM markers. Furthermore, a difficulty hierarchy can be
implicated as the Accusative marker and Aspectual –mIş morpheme appeared to be the two most
erroneously supplied suffixes. The errors mostly involve omissions in the use of Case suffixes; and
substitutions in the use of TAM markers, which implies morphological problems even in the written
modality. Nevertheless, systematic and accurate use in the data suggests that the L2 morphological
system (richness and regularity) facilitates the extent of native-like ultimate attainment of morphemes.
An accuracy hierarchy found amongst the nominal and verbal morphology implies the selective nature
of variability and calls for further research examining its potential linguistic causes.
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Uzun yıllardan beri Türkiye'ye gerek üniversite eğitimi almak için gerekse iş ve eş durumundan dolayı
pek çok yabancı gelmekte ve Türkiye'de yaşamaktadır. Bu yabancıların Türkçe gereksinimlerini
karşılamak üzere ülkemizde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Son yıllarda ise
Türkiye'ye lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak için gelen öğrencilerin sayısında önemli bir
artış olmuştur, bu durum pek çok üniversitenin Türkçe öğretim merkezi açmasını gerekli kılmıştır.
Hızla açılan bu kurumlarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimiyle ilgili öğretim elemanı yetiştirme,
program, ders malzemesi geliştirme, ölçme değerlendirme, dört temel dil becerisinin kazandırılması
gibi konularda pek çok sorun yaşanmaktadır. Bu becerilerin temelinde olan dilbilgisi öğretimi de bu
sorunların en önemlilerinden biridir. Yabancılara Türkçe öğreten kurumlarda ve yabancılar için
hazırlanmış Türkçe dil öğretim setlerinde dilbilgisi öğretiminin geleneksel yöntemlerle yapıldığı,
Türkçenin bir yabancı dil olarak değil de anadil öğretimi yapılıyormuş gibi öğretildiği, kimi ögelerin
zamansız, yerine uymayan biçimde öğretildiği, hatta bazı dilbilgisi yapılarının hiç öğretilmediği
gözlenmektedir. Tezde Türkçenin önemli dilbilgisi yapılarından biri olan ve ana dil ve yabancı dil
olarak Türkçenin öğretiminde güçlük çekilen yapılardan ulaçlar üzerinde durulmuştur. Dilin çift
eklemliliği temel alınarak Türkçedeki ulaçların anlambirimcik çözümlemesi yapılarak bu ulaç
anlambirimlerinin anlambirimcikleri çıkartılmıştır. Birkaç ulaç anlambiriminin yabancılara öğretimiyle
ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Many foreigners have been visiting Turkey either to receive a BA degree or a job, or to lead their lives
in this country. Turkish is taught as a foreign language in our country in order to meet the needs of
these people in terms of communication. In recent years, there has been a significant increase in the
number of students coming to Turkey to earn university education. This increase has led to foundation
of Turkish Language Education Centers at various universities. In these fast growing institutions, there
are lots of problems concerning the teacher training programme, the material development, the
assessment and evaluation, and the evaluation of four basic language skills in teaching Turkish as a
foreign language. Teaching grammar, which forms the basis of these skills is regarded as one of the
most important problems. It is observed that in Turkish language teaching sets designed for foreigners,
grammar is taught with mostly traditional methods; Turkish is taught as if the target learner group is
the native speakers; some grammatical structures are not presented with an appropriate learning level
while some are not taught at all. In this dissertation, adverbial clauses, which are not only one of the
most important grammatical structures in Turkish, but also difficult to teach as a grammar structure to
both native speakers as well as foreign students were presented and discussed. Based on the double
articulation of the language, the semantic analysis of the adverbial clauses in Turkish was conducted
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and the sème of these semantic units were determined. Also, a couple of suggestions were presented
related to the teaching of a few monèmes building adverbial clauses.
Ayşe Kıran, Prof., Emekli
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Yabancı dil öğretiminde özgün metin kullanımı Türkiye'de son dönemlerde üzerinde durulan önemli
bir konudur. Ancak özgün metinlerin çeşitliliğinden yararlanmak öğrenilen dilde belirli bir bilgi
düzeyini gerektirdiğinden başlangıç ve orta düzeydeki öğrenciler için özgün metinlerle çalışmak kolay
olmamaktadır. Bu açıdan başlangıç ve orta düzeydeki öğrencilere sunulmak amacıyla ders içinde
kullanıma uygun özgün yazınsal metinler olan öykülerin belirli yöntemler ve ölçütler çerçevesinde
değiştirilerek yabancı dil öğretiminde kullanıma sunulması uygun görünmektedir. Bu ilkelerden
hareketle uyarlanan metin değiştirim yöntem, ölçüt ve aşamalarıyla, belirlenen altı öyküde A1, A2 ve
B1 düzeylerine yönelik değiştirim işlemi uygulanmıştır. Bu işlemler için Avrupa Dil Portfolyosu'ndaki
betimleyiciler doğrultusunda şekillendirilen Yeni Hitit kitabındaki söz varlığı ve dilbilgisi yapıları
temel alınmıştır. Sözlüksel değiştirim için kitaptaki söz varlığının yanı sıra Ulusal Türkçe Derlemi ve
Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü'ne başvurulmuştur. Çözümleme, dönüştürme ve yeniden
oluşturma aşamaları sonrasında elde edilen metinlerin seslem sayısı, sözcük sayısı, tümce sayısı gibi
dilsel özellikleri ortaya konarak bu veriler üzerinden okunabilirlik değerleri elde edilmiştir.
Okunabilirlik formülleriyle ulaşılan nicel veriler, değiştirilen metinlerin dil yeterliliklerini ölçmek için
hazırlanan bir sormacayla desteklenmiştir. Sözlüksel, biçimbilimsel ve sözdizimsel uygunluk olmak
üzere dil; bağdaşıklık, tutarlılık, akıcılık ve konu alt başlıklarında metin ve son olarak oluşturulan
sözlükçe başlıklarında yeterliliğin belirlenmeye çalışıldığı sormacayla uzman görüşü alınmıştır.
Sonuçlar, uyarlanan değiştirim aşamaları ve yöntemlerinin genel anlamda uygulanabilir olduğunu
göstermiştir.
The use of authentic texts in foreign language teaching has been an important issue in recent years.
However, it is not easy to work with authentic texts for beginner and intermediate learners as it requires
a certain level of linguistic knowledge to benefit from the diversity of authentic texts. In this respect, it
is essential to bring the stories into use by modifying them within the framework of specific criteria
and making them easier to comprehend for beginner, pre-intermediate and intermediate language
levels. To that end, six short stories were modified using text modification stages and criteria, adapted
in the study, to work with A1, A2 and B1 level students. The modification process was based on the
vocabulary and the grammatical structures covered in Yeni Hitit course book, which was prepared in
accordance with the descriptors in the European Language Portfolio. For lexical substitution, Turkish
National Corpus and Word Frequency Dictionary for Written Turkish were benefited from, as well.
Linguistic data of the modified texts such as the number of words, the number of sentences, average
word length, and average sentence length were determined once the texts were organized after analysis,
transformation and regeneration stages, and by using these data, readability levels of the texts were
evaluated. Quantitative data obtained through the readability formulas were supported by a
questionnaire designed to measure the linguistic adequacy of the modified texts. The results of the
questionnaire also provided data regarding linguistic features and textuality of the modified texts and
the glossary included.
Ayşe Gürel, Prof., Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
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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 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
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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.
Ayşegül Bayraktar, Dr.Öğr.Ü., Ankara Üniversitesi Sınıf Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
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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 çalışmanın amacı, Türkçedeki ?mA, -DIK ve ?AcAK biçimbirimleriyle oluşturulan ad
yantümceleme yapılarının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere öğretilmesine yönelik, İşeDayalı 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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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 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
Ayten Genç, Prof., Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Eğitimi
656886

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uluslararası öğrencilerin
yaşadıkları sorunlara yönelik bir meta-sentez çalışması / A meta-synthesis
study for the problems experienced by international students in teaching
Turkish as a foreign language
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168 s.

Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunların
örneklem grupları ülkelerine, milletlerine, dillerine göre sınırlandırılarak meta-sentez yöntemiyle
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle alanyazın taraması yapılmış ve uluslararası
öğrenci sorunlarının incelendiği tespit edilen bilimsel çalışmalar belirlenen araştırma soruları
çerçevesinde yirmi çalışmaya indirilmiştir. Bu işlem uygulanırken daha önce belirlenmiş olan metasenteze dâhil edilme ölçütleri esas alınmıştır. Dâhil edilen yirmi bilimsel çalışmada örneklem
gruplarının farklı olmasına özen gösterilmiştir. Belirlenen çalışmalar meta-sentez yönteminin gereği
olarak ortak temalar, başlıklar altında gruplandırılmış ve detaylı olarak incelenmiştir. Bu ortak temalar,
başlıklar sayesinde çalışmalarda verilmiş olan öğrenci sorunlarının hangi ülkeye, millete, dile göre
değişiklik gösterdikleri tespit edilmiştir. Meta-sentez sonucu elde edilen veriler ise sonuç bölümünde
detaylı bir şekilde raporlanmış ve bu veriler ışığında sorunlara yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Meta-sentez yönteminin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanına kazandırılmış olması ve çalışmada
elde edilmiş veriler ışığında uluslararası öğrencilerin yaşadıkları ortak sorunların belirlenip çözüm
önerilerinin getirilmiş olmasının bilim dünyasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Using meta-synthesis method, this study aims to examine the problems international students learning
Turkish as a foreign language experiencing by limiting the sample groups according to their countries,
nations, and languages. Accordingly, first, the literature review was done and the scientific studies that
were determined to examine the problems of international students were reduced to twenty studies
within the framework of the determined research questions. While applying this process, the criteria for
inclusion in meta-synthesis previously determined. In the twenty scientific studies included, care was
taken to ensure that the sample groups were different. The studies determined were grouped under
common themes and titles as required by the meta-synthesis method and examined in detail. Thanks to
these common themes and titles, it has been determined that the student problems given in the studies
vary according to which country, nationality, and language. The data obtained as a result of the metasynthesis are reported in detail in the conclusion section and various suggestions are made in
consideration of the data. It is thought that the meta-synthesis method has been introduced to the field
of teaching Turkish as a foreign language and that, in consideration of the data obtained in the study,
determining the common problems experienced by international students and proposing solutions will
contribute to the scientific world.
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Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de lisans ve lisansüstü öğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik
Türkçe ihtiyaçlarının araştırılması ve akademik Türkçe kullanırken karşılaştıkları sorunların tespit
edilmesidir. Araştırmada karma bir desen uygulanarak öğrenci ve öğretim elemanı anketleri yoluyla
nicel veriler, yarı yapılandırılmış öğrenci görüşmeleri yoluyla da nitel veriler elde edilmiştir.
Çalışmanın örneklemini Türkiye'deki 54 farklı üniversitede lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan
697 uluslararası öğrenci ile 15 farklı üniversitede uluslararası öğrencilere lisans ve lisansüstü eğitimi
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vermekte olan 203 öğretim elemanı oluşturmuştur. Çalışmada toplam 900 örneklem yer almıştır.
Çalışma sonucunda elde edilen nicel veriler Sosyal Bilimler İstatistik Programı (IBM SPSS 20) ile nitel
veriler ise betimsel ve içerik analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. Çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Öğrenciler bölüm derslerinde en sık dinleme becerisini kullanmaktadır. Öğrencilerin başarı için önemli
gördüğü etkinlikler özellikle anlamaya dayalı becerilerin yoğun olarak kullanıldığı etkinliklerdir.
Uluslararası öğrenciler dört beceri içerisinde en çok yazma becerisinin kullanımında zorlanmaktadır.
Öğrenciler akademik okumada en çok metinlerdeki bölümleriyle ilgili terimleri anlamakta, akademik
yazmada akademik dil kullanarak yazabilmekte, akademik konuşmada telaffuz hatası yapmadan
konuşabilmekte, akademik dinlemede ise en çok standart Türkçenin dışındaki aksanlı konuşmaları
anlayabilmekte zorlanmaktadırlar. Lisansüstü öğrencileri, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin
kullanımında lisans öğrencilerine göre daha fazla güçlük çekmektedir. Konuşma becerisinin
kullanımında, Fen Bilimlerinde okuyan uluslararası öğrenciler Sosyal Bilimlerdeki öğrencilere göre
daha çok zorlanmaktadır. Diğer dillere mensup öğrenciler dört becerinin kullanımında da Türk dillerine
mensup öğrencilere göre daha çok zorlanmaktadır ve zorluk derecesi anlatmaya dayalı becerilerde
anlamaya dayalı becerilere göre daha yüksektir. Öğrenciler bir üst sınıfa geçtikçe dinlediğini anlama
becerisinde kendilerini geliştirmektedir. Son olarak, öğrenciler ile öğretim elemanlarının anket
sorularına verdikleri cevaplar arasında büyük oranda bir örtüşmenin olduğu tespit edilmiştir. Buna
karşın, öğretim elemanları dil becerilerini kullanırken uluslararası öğrencilerin kendi beyanlarından
daha fazla güçlük çektiğini ifade etmektedir. Türkiye'de lisans ve lisansüstü öğrenim gören uluslararası
öğrencilerin akademik Türkçe ihtiyaçlarının konu edildiği mevcut araştırmanın sonuçlarının malzeme
geliştirme ve program geliştirmeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
The aim of this study was to investigate academic Turkish needs of international students and to
determine the problems they encounter using academic Turkish. A triangulation method was used to
collect the data necessary for the study. Quantitative data was gathered through the students' and
instructors' surveys and qualitative data was obtained through semi-structured interviews for students.
The subjects of the study were 697 international students from 54 universities and 203 content-area
instructors from 15 universities in Turkey. Thus, a total of 900 subjects participated in the study. The
quantitative data was analysed using Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS 20) and the
qualitative data was analysed using descriptive and content analyses. The results of the study revealed
that listening is the most frequently used skill by students in content courses. The activities that are
regarded as important for success are especially those which require receptive skills. Of the four
language skills -reading, writing, speaking and listening-, students find writing the most difficult. The
most difficult sub-skill in academic reading is to understand the specific vocabulary in text-books, use
appropriate academic style in writing, speak with minimum pronunciation mistakes while speaking in
academic settings, and understand people with a strong accent in listening. Graduate students have
more difficulties in writing, speaking and listening skills compared to ungraduated students. Students
studying natural sciences face more difficulties in academic speaking than those who study social
sciences. Students who speak Turkic languages experience less difficulty in using four language skills
when compared to those who speak other languages. As students continue their education in content
courses, their listening skill improves more than other skills. Finally, it was found that the responds of
the instruct
ors and those of students overlap greatly. Nevertheless, instructors' responds to survey items reveal that
students have much more difficulties in these language skills than they themselves perceive. It is hoped
that the results of the present study will contribute to the curriculum and materials development in
teaching academic Turkish.
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Language-culture ; Kültür = Culture ; Kültürel ihtiyaç =
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öğretimi = Foreign language teaching ; Çok kültürlülük =
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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 , 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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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 olumluolumsuz 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, 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
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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-weekperiod 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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"Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Alıştırmaların İncelenmesi: A1-A2 Düzeyi" başlıklı bu
tez çalışmasında ders ve çalışma kitaplarının önemli bir kısmını oluşturan alıştırmalar incelenmiştir.
Öğretim programlarında belirlenen kazanımlara uygun hazırlanan öğrenme içeriği, ders kitaplarında
alıştırmalar yoluyla öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Aslında alıştırmalar ders kitaplarının içeriği ve
hangi dil becerilerine ağırlık verildiği ile ilgili olup ders kitabında öğretilmek istenenleri
yansıtmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak yabancı dil öğretiminde alıştırmalar bağlamında alan yazın
taraması yapılmış ve çalışmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Veri kaynağını oluşturan
"İstanbul Yabancılar İçin Türkçe", "Yedi İklim Türkçe", "Gazi Yabancılar İçin Türkçe" ve "Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe" adlı öğretim setlerinin temel seviyedeki (A1-A2) ders ve çalışma kitaplarından
doküman analizi yoluyla veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin içerik analizi; ünite tasarımlarında
alıştırmalar, alıştırma yönergeleri, alıştırma maddeleri, alıştırma tasarımları, çalışma biçimleri,
alıştırma sayıları, alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı ve beceri alanlarına göre kullanılan
alıştırma türleri tümevarım yoluyla incelenmiş; elde edilen veriler, tablolar ve grafikler ile sayısal
olarak ifade edilmiş ve kuramsal bilgilerin ışığında yorumlanarak değerlendirilmiştir. Araştırma
sonuçları incelenen ders kitaplarında; alıştırma yönergelerinin yazılması, alıştırma tasarımları,
maddeleri, alıştırmaların dil becerilerine göre dağılımları ve kullanılan alıştırma türleri vs. açılarından
sorunlar olduğunu göstermiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme sürecindeki önemi ve katkısı
dikkate alınarak alıştırmaların ders kitaplarının tasarım sürecine dâhil edilmesi öğrenme-öğretme
sürecinin etkinliği artıracaktır.
In this thesis titled as "Investigation of Exercises in Turkish as a Foreign Language Textbooks: Level
A1-A2", exercises constituting a significant part of textbooks and workbooks are investigated. The
learning content prepared in accordance with the achievements determined in the curricula is tried to be
given to the students through the exercises in the textbooks. In fact, the exercises are related to the
content of the textbooks and the language skills which are emphasized, and they reflect what to be
taught in the textbook. For this purpose, primarily literature review was conducted in the context of the
exercises in the field of foreign language teaching and the theoretical framework of the study was
formed. Data were gathered through document analysis from the basic level (A1-A2) of the teaching
sets of "Istanbul Turkish for Foreigners", "Yedi İklim Turkish", "Gazi Turkish for Foreigners", "Yeni
Hitit Turkish for Foreigners" textbooks and workbooks that constitute the data resource. Content
analysis of collected data; exercises in the unit designs, exercise instructions, exercise articles, exercise
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designs, studying styles, number of exercises, distribution of exercises according to skill areas and
types of exercises used according to skill areas investigated through induction, data obtained was
shown in numerical terms by using tables and graphs and they were evaluated in the light of theoretical
information. In the textbooks of which research results investigated demonstrated that there are
problems in terms of writing of exercise instructions, exercise designs, articles, distribution of exercises
according to the language skills and types of exercises used. Considering the importance and
contribution of Turkish as a foreign language in the process of learning, incorporating exercises into
the design process of textbooks will increase the effectiveness of the learning-teaching process.

Aziz Kılınç, Prof.
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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 cihazıyerlestirilmistir. 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
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ÖzetTürkçenin 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 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
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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.
AbstractWhen 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, 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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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
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
372465
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan soruların nitelik
Onaylandı
araştırması / The qualification research of questions used in teaching
Doktora
Turkish as a foreign language
Türkçe
Yazar:HÜSEYİN DURU
2014
Danışman: PROF. DR. AZİZ KILINÇ
272 s.
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:Ev ödevi = Homework ; Ev ödevi = Homework ; Sorular = Questions
; Sınıf içi çalışmalar = In-class works ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi
= Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
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Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation ; Ölçmedeğerlendirme = 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.
Tez No İndirme Tez Künye
375602
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

Durumu
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
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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
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.
Tez No İndirme
395891

Tez Künye
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 = Visualauditory 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

Durumu
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
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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-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).
Tez No İndirme Tez Künye
422991
Fransa'da yaşayan iki dilli Türk çocuklarına öz düzenleyici öğrenme
stratejileriyle Türkçe öğretimi / Teaching Turkish language to bilingual
Turkish children in France with self-regulatory learning strategies
Yazar:YUSUF ÇELİK
Danışman: PROF. DR. AZİZ KILINÇ
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Fransa = France ; Türk kültürü = Turkish culture ; Türk çocukları =
Turkish children ; Türk öğrenciler = Turkish students ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Öz
düzenlemeli öğrenme = Self regulated learning ; Öğrenme stratejileri =
Learnin strategies ; İki dilli = Bilungualism

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2016
254 s.

Bu araştırmada Fransa'da yaşayan iki dilli Türk çocuklarına ana dillerini ve kültürlerini öğretmek
amacıyla yürütülen Türkçe ve Türk Kültürü dersinde yapılan öğretim etkinliklerinin öz düzenleyici
öğrenme stratejileriyle desteklenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Fransa'nın Normandiya Eyaletinde
bulunan Orne Bölgesine bağlı Flers şehrinde Türkçe ve Türk Kültürü dersine devam eden 12 ve 13
yaşındaki 34 öğrenci ile yürütülmüştür. Bu araştırma karma yöntemin açımlayıcı deseniyle
modellenmiştir. Fransa'da 2014-2015 eğitim-öğretim yılında yarıyıl tatili ile bahar tatili arasındaki 7
hafta boyunca yapılan bu çalışmada, deney grubunda uygulanan normal öğretimle beraber öz
düzenleyici öğretim stratejileri kullanılmış, kontrol grubuna ise herhangi bir müdahalede
bulunulmamıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öz düzenleyici öğrenme stratejileri ölçeği,
Türkçe dersi tutum ölçeği, akademik başarı testi ile öğrenci görüşme formu kullanılmıştır. Bu
araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin öz düzenleyici öğrenme stratejilerini
kullanmasında, Türkçe dersi tutumlarının gelişmesinde ve akademik başarılarının artmasında deney
grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Deney grubu öğrencileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde
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ise yapılan deneysel uygulamanın öğrenme üzerinde etkili olduğuna, Türkçe öğrenmeyi eğlenceli hâle
getirdiğine, öğrencilerin derse karşı motivasyonlarını, öz güvenlerini ve Türkçe dersine çalışma
sürelerini artırdığına yönelik sonuçlar elde edilmiştir.
Aim of this study is to support teaching activities performed in Turkish and Turkish Culture courses,
which have been conducted in order to teach their native language and cultures to Bilingual Turkish
Children in France with Self-Regulatory Learning Strategies. The study was performed with 34
students, who are 12 and 13 years old and taking Turkish and Turkish Culture courses in the city of
Flers in the department of Orne of the French region Basse-Normandie. This study was modelled with
the exploratory pattern of the mixed method. In this study, which was performed during 7 weeks
between the semester break and the spring break on the academic year of 2014-2015 of France, selfregulatory learning strategies were utilized along with the regular education implemented on the
experimental group while nothing was performed on the control group. Self-regulatory learning
strategies scale, Turkish course attitude scale, academic achievement test and student interview form
were used in this study as data collection tools. Significant differences were found in favor of the
experimental group regarding students' use of self-regulatory learning strategies, development of their
attitude in Turkish course and increased academic performances, according to the results obtained from
this study. On the other hand, it was found from the interviews made with students of the experimental
group that the experimental implementation made has an impact on learning, it makes Turkish learning
entertaining and strengthens motivation and self-confidence of the students towards the course, and
extends their working hours for Turkish course.
Bahadır Gücüyeter, Prof., Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
606583
Yabancılara Türkçe öğretiminde çoklu ortam materyalleri ile desteklenmiş Onaylandı
halk anlatılarının kültür öğrenimi ve dil becerileri gelişimi üzerindeki
Yüksek
etkisi / Effects of folk narrative supported by multimedia materials on
Lisans
conveying culture and developing language skills in teaching Turkish to Türkçe
foreign learners
2019
Yazar:MÜLKİYE EZGİ İSKENDER
150 s.
Danışman: PROF. DR. BAHADIR GÜCÜYETER
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning
ÖZ Amaç: Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere çoklu ortam
materyalleriyle desteklenmiş halk anlatılarından oluşan okuma ve dinleme etkinliklerinin hazırlanması
ve hazırlanan bu materyallerin öğrencilerin kültür öğrenimi ve okuma-dinleme becerisindeki başarıları
üzerindeki etkisinin test edilmesidir. Yöntem: Araştırmada karma yöntem desenlerinden müdahale
deseni kullanılmıştır. Araştırmanın deneysel bölümünden önce ve sonra nitel veriler toplanmıştır.
Araştırmanın birinci aşaması uzman görüşleri, ikinci aşaması müdahale programı geliştirme-uygulama
ve son aşaması deney grubundaki öğrencilerle görüşme yapmak şeklindedir. Araştırmanın konusu
bağlamında hazırlanan sorular, 7 alan uzmanına sorulmuş ve elde edilen veriler içerik analiziyle
incelenmiştir. Uzman görüşlerinden elde edilen bulgular ve literatür bağlamında program
hazırlanmıştır. Seçkisizlik ilkesine göre atanmış B2 seviyesindeki 26 öğrenciden deney ve kontrol
grubu oluşturulmuştur. Deney grubuna, hazırlanan program uygulanmış kontrol grubuna herhangi bir
manipülasyonda bulunulmamıştır. Deneysel müdahale öncesinde ve sonrasında test-tekrar-test olarak
kültür başarı testi, eşdeğer test olarak okuma ve dinleme başarı testi uygulanmıştır. Elde edilen verilere
Tek Faktörlü Kovaryans Analizi (ANCOVA) uygulanmıştır. Uygulama öncesi ANCOVA analizinin
varsayımları test edilmiştir. Araştırmanın sonunda deney grubundaki öğrencilerle yapılan odak grup
görüşmesinden elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmış, program değerlendirme formuna ise
betimsel analiz yapılmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgularda çoklu ortam destekli halk
anlatılarından oluşan okuma ve dinleme etkinliklerinin kültür öğretiminde ve okuma başarısının
gelişiminde etkili olduğu ancak dinleme başarısında anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür. Ayrıca
araştırmanın sonunda elde edilen nitel veriler ile nicel verilerin birbirini açıkladığı saptanmıştır. Sonuç:
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Araştırma sonucunda çoklu ortam materyalleriyle desteklenmiş halk anlatılarının kültür öğrenimi ve
okuma becerisinde başarı sağlama noktasında etkili bir program olduğu ancak dinleme becerisini
geliştirmede etkili olmadığı bulunmuştur. Nitel-nicel-nitel olarak toplanan verilerle elde edilen sonucun
uyum içinde olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, kültür, çoklu ortam,
karma yöntem
ABSTRACT Purpose: This study aims to prepare reading and listening activities equipped with
narratives supported by multimedia materials and to test the effectiveness of these materials in the
cultural development and reading and listening achievement of foreign learners of Turkish. Method:
This study adopted intervention research as a type of mixed research design. Qualitative data were
collected before and after the experimental phases. The study followed a three-step process; collecting
expert opinion, developing the intervention program and interviewing the participants in the
experimental group. The interview questions prepared in line with the research purpose were checked
by seven field experts and the data were analyzed through content analysis. The intervention program
was prepared in accordance with the expert opinion and the related literature. 26 learners at B2
proficiency level were assigned into experimental and control groups in line with random sampling.
The experimental group received the intervention program while the control group did not receive any
manipulative program. Before and after the intervention program, cultural achievement test as a form
of test-retest and reading and listening test as equivalent tests were applied to the participants in the
experimental group. The data collected in this process were analyzed through Single Factor Covariance
Analysis (ANCOVA). Before the analysis, the assumptions of the ANCOVA analysis were tested. The
data obtained from the focus-group interviews conducted with the participants in the experimental
group were analyzed through content analysis and descriptive analysis was used to analyze the program
evaluation form. Findings: The results of the study showed that the reading and listening activities
composed of narratives supported by multimedia materials positively contributed to the cultural
development and reading achievement of the participants but not significantly affected their listening
achievement. In addition, the qualitative and quantitative data were observed to support each other.
Result: The results indicated that the narratives supported by multimedia materials are effective in
promoting cultural development and reading achievement while not significantly affecting listening
development. It can be concluded that the narratives supported by multimedia materials can be
integrated in programs and materials to be developed in teaching Turkish to foreign learners as
effective materials. Keywords: Turkish as a foreign language, culture, multimedia, mixed methods
research design
Bahar İşigüzel, Doç.Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Alman Dili Eğitimi
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Ana dili Türkçe olmayan göçmen toplulukların eğitim sistemine
katılımında Türkçe öğretiminin önemi / The importance of Turkish
teaching in the educational system for non-Turkish immigrant
communities
Yazar:YÜKSEL BALDIK
Danışman: DOÇ. DR. BAHAR İŞİGÜZEL
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Göçmenler = Emigrants ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students
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2018
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Yabancılara Türkçe öğretimi son yıllarda artarak devam eden bir talep kazanmıştır. Bu durumun
oluşmasında, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve
Akraba Toplulukları (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumların çalışmaları etkili olmaktadır. Bu
kurumların Türkiye dışında yaptığı çalışmalar hem ilgili ülkelerde hem de Türkiye'de Türkçeye olan
ilgiyi artırmaktadır. Bu planlı çalışmalara ek olarak yakın zamanda komşu ülkelerde yaşanan siyasi
belirsizlikler ve insani krizler sonucu ülkemize çok sayıda göçmen ve sığınmacı gelmiştir. Bu insanları
yeni toplumlarına alışabilmesi ve genç yaştaki göçmen ve sığınmacıların okullaşması için Türkçe
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öğretimi ciddi bir önem arz etmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine ek olarak ikinci dil
veya eğitim dili olarak öğretilmesi de söz konusu olmaktadır. Hedef kitlelerin Türkçe öğrenme
sebepleri farklılık gösterdiği için dil öğretim amaç ve programları da farklılık yaratmaktadır. Bu
sebeple mevcut dil öğretim yöntem, materyal, öğretim elemanı gibi unsurlar yetersiz görülmektedir. Bu
amaçla hazırlanan bu çalışma, özellikle Avrupa ülkelerinde göçmen öğrencilere yönelik dil öğretim
uygulamalarını inceleyerek Türkiye için yeni ve faydalı fikirler üretmeyi amaçlamaktadır. Bu
çalışmada Avrupa'nın en çok göçmen nüfusa sahip ülkelerindeki, program uygulamaları, materyal
geliştirme çalışmaları, öğretmen yetiştirme ve idari yapılanmaları gibi durumlar incelenmiştir.
İncelemeler sonucunda farklı uygulamalara rastlanılmıştır. Bu farklılıkların temel sebebi, göçmen
kişilerin kaynak ülkeleri, yaşları ve ev sahibi ülkeye geliş sebepleri olduğu görülmüştür. Çalışmada
elde edilen bir diğer bulgu ise göçmen öğrencilerin dil öğrenim sürecinde en etkili ve verimli yöntemin,
göçmen öğrencilere ayrıştırılmış sınıflarda veya okullarda dil öğretimi yerine doğrudan örgün eğitime
dâhil edilerek dil öğretimi yapılmasıdır. Dil öğretiminde uygulanacak öğretim programı öğrencinin
yaşına ilgili sınıf kazanımlarına uygun olmalıdır. Tek bir program tüm yaş ve sınıf seviyeleri için
uygun olmayacaktır. Dil öğretiminin belki en önemli unsuru öğretim elamanının yetiştirilmesidir.
Öğretim elamanı sadece Türkçe bilgisi ile değil aynı zamanda farklı kültürlerden gelen öğrenciler ile
çalışabilme, onları anlayabilme gibi beceriler ile de donatılmalıdır.
The teaching of Turkish language to foreigners has gained momentum in recent years. The formation
of the Institute of Yunus Emre, the Turkish International Cooperation
Coordination Agency (TIKA), the Turks Abroad and Related Communities (YTB) is the result of the
work of institutions such as the Ministry of Education Foundation. These institutions both in the
country concerned and in Turkey are increasing interest in teaching Turkish to foreign nationals. In
addition to these planned studies, political immigration and humanitarian crises in the neighbouring
countries have recently brought many immigrants and asylum seekers to the country. Teaching Turkish
language is of great importance for the adaptation of these people to their new societies and to the
schooling of young immigrants and asylum seekers. In addition to teaching the Turkish language as a
foreign language, it is also taught as a second language or an education language. Language teaching
objectives and programs are also different because the reasons for learning Turkish differ for the target
groups. For this reason, elements such as language-teaching methods, materials, and teaching elements
may be inadequate. This study aims to produce new and useful ideas by examining language-teaching
for immigrant students in other European countries. In this study, program implementations, material
development studies, teacher training and administrative structures in the countries with the most
immigrants in Europe are examined. As a result of the examination, different applications are found.
The main reason for these differences is the fact that immigrants differ in their origin, ages and reasons
for their arrival in the host country. Another finding in the study is that the most effective and
productive method of immigrant students' language learning process is language teaching by including
structured education directly in classrooms specifically for immigrant students or in schools instead of
in language teaching facilities. The curriculum to be applied in language teaching should be
appropriate to the classroom achievements related to the age of the student. A single program will not
be suitable for all age and class levels. Perhaps the most important element of language-teaching is the
training of the teaching staff. The teaching staff should be equipped not only with the knowledge of
Turkish but also with the ability to work with and understand students from different cultures.
Tez No İndirme Tez Künye
501884
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde aktif öğrenmenin üretici
becerilerin geliştirilmesine etkisi (Gem örneği) / The effect of active
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Primary schools
Bu çalışmada aktif öğrenmenin yabancı dil olarak Türkçe 4. Sınıf düzeyinde üretici becerilerin
(konuşma ve yazma) geliştirilmesine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitimöğretim yılında Türkiye'de Geçici Eğitim Merkezlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen ilkokul 4.
sınıf düzeyindeki Suriyeli kız öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem ise Ankara ili Altındağ ilçesi Fatih
Sultan Mehmet Geçici Eğitim Merkezindeki ilkokul 4. sınıf düzeyinde eğitim gören (N:34) Suriyeli kız
öğrencilerdir. Bu deneysel araştırmada karşılaştırma gruplu ön test-son test modeli kullanılmıştır.
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde aktif öğrenme yaklaşımının beceri gelişimine ve öğrenci
başarısına etkisini ölçebilmek için bir Türkçe başarı sınavı geliştirilmiştir. Deney sürecinde 12 hafta
boyunca aynı müfredat dâhilinde deney grubuna aktif öğrenme yaklaşımına göre ders modülleri
uygulanırken, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. Gruplar arasında Türkçe
düzeyi, yaş ve Türkiye'de bulunma süreleri arasında fark olup olmadığını tespit etmek için ön testi
gerçekleştirilen Türkçe başarı sınavının (konuşma-yazma) sonuçları ve kurumsal başarı notları, yaşları
ile Türkiye'de bulunma süreleri ilişkisiz (bağımsız) t-testi ile analiz edilmiş ve hiçbirinde anlamlı bir
farklılık tespit edilememiştir. Böylece grupların deneysel işlem için uygun kriterleri sağladıkları
sonucuna varılmıştır. Aktif öğrenme ile geleneksel öğretimin uygulandığı deney ve kontrol gruplarının
konuşma ve yazma becerileri gelişimi açısından ön-test ve son-test başarı puan ortalamaları arasında
anlamlı bir farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla her iki beceri ile ilgili ayrı olarak karışık
ölçümler için iki faktörlü ANOVA analizi yapılmıştır. Bulgulara göre geleneksel yaklaşım ile derslere
devam eden kontrol grubunun deney öncesi konuşma becerisi ortalama puanı x̄:2.64 iken deney sonrası
x̄:5.35 olmuştur. Aktif öğrenme yaklaşımı ile derslere devam eden deney grubu deney öncesinde
konuşma becerisi ortalama puanı x̄:3.10 iken deney sonrasında x̄:7.00 olarak saptanmıştır ve konuşma
becerisinin gelişimi ve başarısı üzerindeki etki düzeyi deney grubu lehine anlamlıdır [F(1-32) = 4.275;
p<.05]. Kontrol grubunun deney öncesi yazma becerisi ortalama puanı x̄:3.14 iken deney sonrası x̄:5.71
olmuştur. Aktif öğrenme yaklaşımı ile derslere devam eden deney grubu deney öncesinde yazma
becerisi ortalama puanı x̄:4.10 iken deney sonrasında x̄:10.75 olarak saptanmıştır. Analiz sonuçlarına
göre yazma becerisinin gelişimi ve başarısı üzerindeki etki düzeyi de deney grubu lehine anlamlıdır
[F(1-32) = 29.229; p<.05]. Sonuç olarak aktif öğrenme yaklaşımına göre yapılandırılmış yabancı dil
olarak Türkçe 4. sınıf düzeyi derslerinin üretici beceriler olan konuşma ve yazmanın geliştirilmesinde
ve öğrenci başarısında etkili olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Aktif öğrenme, üretici beceriler,
konuşma, yazma, Suriyeli öğrenciler, Yabancılara Türkçe, GEM.
In this study, the effect of active learning on the development of productive skills (speaking and
writing) in Turkish as a foreign language was investigated. The universe of study is consisted of
academic year 2016-2017, at the elementary school Temporary Learning Centers in learning Turkish as
a foreign language in Turkey constitutes with Syrian female students in the 4th grade level. The sample
is (N: 34) Syrian female students who are studying at the 4th grade level at primary school in Fatih
Sultan Mehmet Temporary Training Center in Altındağ district of Ankara province. In this
experimental study, a pre-test, post-test model with a comparison group method was employed. In the
teaching of Turkish as a foreign language, a Turkish achievement test has been developed to measure
the impact of the active learning approach on skill development and student achievement. In the
experimental period, the module was applied to the experimental group according to the active learning
approach within the same curriculum for 12 weeks. On the other hand, the traditional teaching method
was applied to the control group. The results of the Turkish success test (speech-writing) and the
institutional success notes, which were pre-tested to determine whether there was a difference between
the age and duration of the groups, were analyzed with the non-correlated t-test and no significant
difference was found between the ages and duration of the groups. Thus, it was concluded that the
groups provided the appropriate criteria for experimental processing. In order to determine whether
there is a significant difference between pre-test and post-test achievement scores in terms of the
development of speech and writing skills of the experiment and control groups in which active learning
and traditional teaching are practiced, two-factor ANOVA analysis was performed for mixed
measurements for both skills separately. According to findings, the average score of pre-experimental
speaking skill of the control group who attended the lectures with the traditional approach was x̄:2.64
while x̄: 5.35 after the experiment. At the beginning of the experiment, the average score of the
speaking skill was x̄:3.10 and the score after the experiment was x̄: 7.00, and the effect on the
development and success of the speaking skill was significant for the experimental group [F(1-32) =
4.275; p<.05]. The average score of the control group's pre-test writing skill was x̄: 3.14, while the post
test was x̄: 5.71. At the beginning of the experiment, the average score of the writing skill was x̄: 4.10
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and x̄: 10.75 after the experiment. According to the results of the analysis, the level of effect on the
development and success of the writing skill is also significant for the experimental group [F(1-32) =
29.229; p<.05]. As a result, it was determined that Turkish 4th grade level language as a foreign
language structured according to the active learning approach is effective in the development of
speaking and writing of productive skills and student success. Key words: Active learning, productive
skills, speaking, writing, Syrian students, Turkish as a foreign language, GEM.
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Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi gittikçe yaygınlaşmakta ve bugün Türkçe erken yaştaki bireylere
de yabancı dil olarak öğretilmektedir. Bu öğretim faaliyetlerinin en temel materyalleri de ders
kitaplarıdır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin temel hedefi; öğrencilerin Türkçeyi kullanarak
dinleme/izleme, okuma, konuşma ve yazma etkinliklerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirebilmesini
sağlamaktır. Dolayısıyla Türkçenin erken yaşta yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanmış ya da
hazırlanacak ders kitaplarının bu hedefi yerine getirebilir bir nitelik taşıması beklenmektedir. Bu
çalışmada Türkçenin erken yaşta yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanmış ders kitapları dil
becerileri bağlamında incelenmiş ve bu kitapların dil becerilerine ne ölçüde yer verdikleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışmada Yunus Emre Enstitüsü tarafından 6-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik
hazırlanmış Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1 ve Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-2 ders kitapları ile
Bahçeşehir Üniversitesi TÜRKMER tarafından 7-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanmış
Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-1 ve Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-2 ders kitapları incelenmiştir.
Kitapların incelenmesinde doküman analizi yöntemi ve tarama tekniğinden faydalanılmıştır. Ders
kitaplarında yer verilen etkinlikler, ilişkili oldukları dil becerilerine (dinleme/izleme, okuma, konuşma,
yazma) göre sınıflandırılmış ve elde edilen verilerden hareketle dil becerilerinin kitaplardaki
dağılımları, sayısal ifadelere dökülmüştür. Çalışmanın bulgularına göre, Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1
ve Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-2 ders kitaplarının dinleme ve konuşma becerilerine yönelik
hazırlandığı, bu kitaplarda okuma ve yazma becerilerine yönelik etkinliklere ise hiç yer verilmediği
tespit edilmiştir. Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-1 ders kitabında en fazla okuma becerisine yönelik
etkinliklere yer verildiği görülmüştür. Dağılım olarak ikinci sırada dinleme, üçüncü sırada konuşma ve
dördüncü sırada yazmanın olduğu belirlenmiştir. Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-2 ders kitaplarında da
en fazla okuma becerisine yönelik etkinliklere yer verildiği görülmüştür. Bu kitapta dağılım olarak
ikinci sırada dinleme, üçüncü sırada yazma ve dördüncü sırada da konuşmanın olduğu belirlenmiştir.
Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1, Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-2; Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-1, Yeni
Dünyam Türkçe (YDT)-2 ders kitapları Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde yer verilen
basamaklar kümesinden A1 seviyesinin kazanımlarına yönelik hazırlanmıştır. Diller İçin Avrupa Ortak
Öneriler Çerçevesi'nde A1 seviyesinin kazanımları dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine
yönelik temel seviyedeki becerileri kapsamaktadır. Ayrıca Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi'nde dört temel dil becerisinin dengeli biçimde kazandırılması hedeflenmektedir. Bu
doğrultuda söz konusu kitaplarda dil becerilerine dengeli biçimde yer verilmediği ve bu açıdan da
kitapların Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'ne uygun olmadıkları belirlenmiştir. Öte yandan
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarının incelenmesine yönelik
akademik çalışmaların sonuçları ile bu çalışmanın sonucu kıyaslanmış ve Türkçenin erken yaşta
yabancı dil olarak öğretimi için faydalanılacak ders kitaplarının taşıması gereken özellikler konusunda
önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Türkçenin erken yaşta yabancı dil olarak öğretimi, ders
kitapları, dil becerileri, dinleme, okuma, konuşma, yazma, dil edinimi, Diller İçin Avrupa Ortak
Öneriler Çerçevesi, Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT), Yeni Dünyam Türkçe (YDT).
The teaching of Turkish as a foreign language is becoming more and more widespread and currently
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Turkish is being taught to young learners. Naturally, the basic materials used for this teaching activity
is textbooks. The main purpose of teaching Turkish as a foreign language is so that students will be
able to listen, read, speak and write effectiely in Turkish. Therefore textbooks aimed at teaching
Turkish to young learners at an early age are expected to fullfill this purpose. In this study textbooks
designed to teach Turkish to young learners have been analysed in terms of the four skills. For the
purpose of this research two textbooks: Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1 and Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)2 written by the Yunus Emre Institute aimed at children between 6 and 9 and Yeni Dünyam Türkçe
(YDT)-1 and Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-2 written by Bahçeşehir University TÜRKMER aimed at
children between 7 and 11 have been evaluated. The Document Analysis Method and Scanning
techniques have been used in this study. The activities in the textbooks have been classified according
to their related skills (listening, reading, speaking and writing) and the data obtained has been
quantified according to the distribution of skills in the books. With respect to the findings of the study,
it has been established that Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1 and Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-2 have been
designed with the aim of developing listening and speaking skills and that no tasks have been included
to develop reading and speaking skills. As for Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-1, it has been determined
that the largest number of activities were aimed to develop the skill of reading. The listening activities
in the book were found to be the second largest in number, followed by speaking in third place and
writing in fourth place. In Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-2, the highest number of activities were
allocated to developing reading skill. The distribution of tasks in this textbook were as follows:
listening skills came in second place followed by writing in third, and speaking in fourth place.
Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1, Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-2; Yeni Dünyam Türkçe 1, Yeni Dünyam
Türkçe 2 textbooks are prepared for the acquisition of A1 level from a set of steps in the Common
European Framework of Reference for Languages. In the Common European Framework of Reference
for Languages, the achievements of level A1 include basic skills for listening, reading, speaking and
writing. It is also intended to present the Common European Framework of Reference for Languages in
the selection of four key language skills. It is determined that they do not comply with the Common
European Framework of Reference for Languages. On the other hand, the results of the academic
studies aimed at examining the textbooks prepared for teaching Turkish as a foreign language were
compared with the results of this study and suggestions were made about the characteristics of the
textbooks to be used for teaching Turkish as a foreign language at an early age. Keywords: teaching
Turkish as a foreign language at an early age, textbooks, language skills, listening, reading, speaking,
writing, language acquisition, Common European Framework of Reference for Languages, Çocuklar
İçin Türkçe (ÇİT), Yeni Dünyam Türkçe (YDT).
Banu Yücel Toy, Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi
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7-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik yabancı dil olarak Türkçe dersi
öğretim programı tasarımı önerisi / Curriculum design proposal of
Turkish as a foreign language course for children between 7-11 ages
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Son yıllarda yaşanan toplumsal ve siyasal olayların sonucunda Çocuklar için Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi alanında çalışmalar yapmak bir zorunluluk hâline gelmiştir. Ülkemizde Türkçe
öğrenen çocuk sayısının son on yılda olağanın üstünde bir seyirle artması, Çocuklar için Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretimi alanındaki mevcut öğretim programı ve öğretim kaynaklarının yetersiz
kalmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı 7-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik yabancı dil
olarak Türkçe dersi (ÇYDT) öğretim programı tasarımı geliştirmektir. ÇYDT öğretim programı
Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi programında belirlenen A1 ve A2 dil düzeylerindedir. Bu amaç
doğrultusunda İstanbul ilinde bulunan okullarda Türkçe öğrenen 7-11 yaş arasındaki çocukların
ihtiyaçlarının neler olduğu belirlendikten sonra bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik ÇYDT dersinin
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hedefleri, içeriği, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme-değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir.
Durum çalışması deseninde nitel bir araştırma olan ihtiyaç analizi çalışmasında katılımcılar ölçüt
örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada çocuklara Türkçe öğreten on altı Türkçe
öğretmeni, üç öğretim elemanı, üç öğrenci velisi ve üç sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisiyle
görüşmeler yapılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzmanlar tarafından değerlendirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, betimsel yöntemle
analiz edilmiştir. Buna ek olarak, Çocuklar için Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili
etkin olarak kullanılan sosyal medya gruplarındaki paylaşımların içerik analizi yapılmıştır. Veri
analizinin sonucunda elde edilen bulgular; iletişimsel becerilere odaklanarak çocuğun kendini günlük
hayatta ifade etmesini kolaylaştırmayı amaçlayan, konuları çocuğun yakın çevresiyle ilişkilendiren,
anlam odaklı ve çocuğu canlı tutan yöntem ve teknikleri kullanmaya teşvik eden ve ölçmedeğerlendirme süreci açıkça ortaya koyulan bir öğretim programına ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuklar için yabancı dil olarak Türkçe, ihtiyaç analizi, program tasarımı, program
geliştirme.
The recent social and political events in Turkey and its surroundings have raised the need to study in
the field of teaching Turkish as a foreign language for children. The unusual increase in number of the
children who learn Turkish in Turkey with the recent ten years has led to insufficiency in the existing
curriculum, instructional materials and resources. The aim of this study is to develop a curriculum
design of Turkish as a foreign language for children aged 7-11 years. Turkish as a foreign language for
children (TFLC) curriculum will be at A1 and A2 language levels as it is set out in the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR). For this purpose, the needs of the children
between the ages of 7-11 who learn Turkish in international and public schools in Turkey was
determined as a first step. Then objectives, content, learning-teaching processes and assessmentevaluation methods of the TFLC course were developed to meet these needs. Participants in the needs
analysis study, which is a qualitative research in the case study design, were determined using the
criterion sampling method. In the research, sixteen Turkish teachers teaching Turkish to children, three
scholars, three parents and three non-governmental organizations (NGO) representatives were
interviewed. The data obtained from these interviews made with semi-structured interview forms
developed by researchers and evaluated by experts was analyzed by descriptive method. In addition,
content analysis of the social media groups that are used effectively for children in the field of teaching
Turkish as a foreign language for children was done. The findings derived from data analysis reveal
that there is a need for a curriculum that can aim to facilitate self-expression of children in everyday
life by focusing on communication skills, linking content with the immediate surroundings of the child,
encouraging the use of meaning-oriented methods and techniques that keep the child active. The
assessment and evaluation process of such curriculum should also be clearly presented. Key Words:
Turkish as a foreign language for children (TFLC), needs analysis, curriculum design, curriculum
development.
Başak Uysal, Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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about the gain of unprepared speaking skill ı̇ n 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

Durumu
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 öğretilmesinde yaratıcı
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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
In this study, A Creative drama based process was developed for students who learnTurkish as a
foreign language in B1 level. It is clear that effective utilization of creative drama in the learning and
teaching of Turkish as a foreign language is very helpful in terms of both to access desired aim (in a
more practical way) and to ensure the productivity of the field. Because of that, creative drama which
is commonly used in the education wa sex amined in a system of Turkish teaching. The aim of thiss
tudy is to examine the effect of drama teaching technique on B1 level students, in terms of both
learning of words in the unprepared speaking skill and attitude about learnig words. The study was
carried out in a mixed model in which the quantitative and qualitative research methods were used
together. In this study, speaking skills evaluation form which is Developed by researcher was used as
data collection tool. The study was carried out with a group of 7 students (B1 level) whowerestudying
in Ankara university TÖMER and then It was evaluated by 3 experts. First of all, pre-test application
was carried out and by this way speaking skills levels of Individuals in the B1 level were detected. In
the process, 10 application workshops and a final test were applied. The study was carried out to
determine creative drama –based activities which will be useful for developing unprepared speaking in
the teaching of turkish as a foreign language. Mixed method swere used in this study. Considering the
results obtained from there search findings, It could be said that Drama teaching technique has positive
effects on both unprepared speaking and Teaching Turkish as a foreign language. In this regard,
Individuals who teach Turkish as a Foreign Language should give importance to dialogue in this
process ands hould, if necessary, use the text to speech which can be useful outside of the work book.
Individuals who teachTurkish as a Foreign Language should enrich the materials on hand. Individuals
who teach Turkish as a Foreign Language should draw the attention of students to the issue by
applying dialogues to creative drama and should accelerate learning Keywords :Method, Teaching in
Turkish as a Foreign Language, creative Drama, Speaking Skills Unprepared speech, Foreign
Language Teaching Methods
Başak Ümit Bozkurt, Doç.Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Akran değerlendirmesi = Peer review ; Biçimlendirmeci
değerlendirme = Formative assesment ; Dört dil becerisi = Four
language skills ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation ;
Özdeğerlendirme = Self-assessment
Öğrenme-öğretme sürecinde bir programa katılmış olan bireyin süreç içerisindeki gelişiminin etkili
yöntemlerle izlenmesi gerekir. Dil sınıflarında da öğrenme sürecine yönelik, sürece yayılmış durum
belirleme çalışmalarının yapılması beklenir. Bu bağlamda çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak
öğretildiği hazırlık programlarında öğreticilerin hangi sınıf içi ölçme-değerlendirme tekniklerini, ne
sıklıkta, nasıl kullandıklarını saptamak ve öğreticilerin benimsedikleri ölçmedeğerlendirme
yaklaşımlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Durum çalışması olarak desenlenen araştırmanın
katılımcıları, Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan
4'ü erkek, 5'i kadın toplam 9 Türkçe öğreticisidir. Süreçte iki tür veri toplanmıştır. İlk olarak, ilgili
kurumda Türkçe hazırlık programında dersler gözlemlenmiştir. Gözlemlerde, öğreticilerin hangi ölçme
ve değerlendirme tekniğine ne sıklıkta yer verdikleri; uyguladıkları tekniklerle ilgili aşamalar ve sınıf
içinde yapılan ölçme ve değerlendirmeyle ilgili tüm etkinlikler not alınmıştır. Bu süreçte araştırmacı
tarafından gözlem ölçütlerine uygun olarak hazırlanan gözlem formu kullanılmıştır. Gözlemlerden
sonra ise kurumda çalışan öğretim görevlileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.
Görüşmeler yoluyla öğreticilerin benimsedikleri ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını ortaya
çıkarmak amaçlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik çözümlemesi ile çözümlenmiştir.
Sonuç olarak sınıf içi ölçme değerlendirme amaçlı en çok boşluk doldurmanın etkinlikleri ve soru-yanıt
yönteminin kullanıldığı; kurumsal olarak sonuç odaklı değerlendirmeye odaklanıldığı ve öğrencilerin
gelişimini izleme-dönüt verme amaçlı sistematik bir alternatif değerlendirme yaklaşımının
benimsenmediği; öğreticilerin alternatif, süreç temelli ya da biçimlendirici değerlendirme kavramlarına
yabancı oldukları, ancak bunları öğrenmenin ve uygulamaya yansıtmanın olumlu olacağına inandıkları
ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda öğreticilere alternatif değerlendirme konusunda hizmet içi eğitim
verilmesi önerilmektedir. Anahtar Sözcükler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, alternatif
değerlendirme, biçimlendirici değerlendirme, sınıf içi ölçme-değerlendirme.
The improvementof the inviduals who have attended the program in the process of the learning and
teaching, have to be observed through the effective methods. Identifying status related to learning
process is expected to be done in language classes, as well. Therefore, it was aimed to determine which
in class measurement and evaluation techniques, how often and haow the instructors have employed in
programs of school in which Turkish is used as foreign language and it was aimed to identify the
measurement and evaluation approaches which the instructors have preferred. The participants of the
research which has been designed as descriptive study, are nine Turkish language instructors(four
males, five females) who have worked in Turkish Teaching Application and Reseach Center at
Karabük University. Two kinds of data were collected during the process. First of all, the courses in
Turkish preparatory school were observed. It was noted which measurement and evaluation technique
the instructors had employed and how often they had done that. It was also noted the levels related to
applied techniques and all the activities which had been done in class about measurement and
evaluation. In this process, the observation form was used which had been prepared by the researcher
according to observation checklist. After the observation, semi-structured intervews was conducted
with lecturers who had worked at university. Thanks to interviews, it was aimed to determine the
measurement and evaluation approaches which the instructors have preferred. The data which had been
collected during the interviews, was examined through the content analysis. As a result, it was reported
that the methods "filling in the blanks" and "question-answer" were mostly used for in class
measurement and evaluation; result oriented evaluation was focused as an enterprise and systematic
alternative assessment approach wasn't preferred on purpose of observing the learners' improvement
and giving feedback; the instructors didn't know the alternative process based evaluation or formative
one but it appeared that they believe it will be positive to learn and reflect on training. İn this respect,
the in-service training about alternative evaluation must be provided for instructors.
Bayram Baş, Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarında atasözü ve deyimlerin
öğretim stratejileri üzerine bir durum tespiti / A case study on teaching
strategies of the proverbs and idioms in Turkish teaching books as a
foreign language
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Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan B1 seviyesi ders ve çalışma
kitaplarında bulunan atasözü ve deyimlerin öğretim stratejilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülen araştırmada, iç içe geçmiş tek durum deseni
kullanılmıştır. Araştırma yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik hazırlanmış kitaplarda yer alan
atasözü ve deyim öğretimi sürecinde birden fazla söz varlığı unsurunu ele aldığı için iç içe geçmiş tek
durum deseni özelliği göstermektedir. Araştırmanın inceleme nesneleri, İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe (B1) ders, çalışma; Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe (B1) ders, çalışma ve öğretmen
kılavuz kitaplarıdır. Kitaplardaki atasözü ve deyimler tespit edildikten sonra dijital ortama aktarılmıştır
ve veri toplama aracı oluşturulmuştur. Atasözü ve deyimlerin öğretim stratejileri içerik analizi
kullanılarak belirlenmiştir. İçerik analizi sonucunda oluşan kategoriler doğrultusunda araştırmanın veri
toplama aracına son hâli verilmiştir. İçerik analizi sonucu oluşan kategoriler şu şekildedir: Öğretim
stratejileri doğrudan ve dolaylı öğretim stratejileri olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır.
Doğrudan ve dolaylı öğretim stratejilerinde anlama becerisine yönelik stratejiler, anlamı çözmeye
yönelik stratejiler, anlatma becerisine yönelik stratejiler, görsellere yönelik stratejiler, ölçme
değerlendirmeye yönelik stratejiler olmak üzere beş kategori ortaya çıkmıştır. Atasözleri ve deyimler,
okuma, dinleme, yazma, konuşma ve dil bilgisi beceri alanlarında ve bunlara yönelik ölçme
değerlendirmede kullanılmıştır. Bu kategoriler ve kategorilerin altında yer alan etkinliklerin aktarılış
şekilleri çalışmanın atasözü ve deyimlere dair öğretim stratejilerini oluşturmuştur. Araştırma
sonucunda doğrudan öğretim stratejilerinin dolaylı öğretim stratejilerine oranla çok daha sınırlı
kullanıldığı, kitaplarda tespt edilen atasözü ve deyim öğretim stratejilerinin literatürde ilgili alanla
yapılan çalışmalarla uyuşmadığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi,
atasözleri, deyimler, öğretim stratejileri
In this study, it is aimed to determine the teaching strategies of proverbs and idioms in B1 level
textbooks and workbooks used in teaching Turkish as a foreign language. In this research only case
pattern interwoven has been used that has been run by case study which is one of the qualitative
research methods. The study shows the characteristic only case pattern interwowen pattern because it
discusses more than one vocabulary element during the teaching of proverb and idiomatic instruction in
books prepared for teaching Turkish as a foreign language. Examination objects of the research are
İstanbul Turkish for Foreigners (B1) textbook, workbook; Institute of Yunus Emre Yedi Iklim Turkish
(B1) texbook, workbook and teacher guide book. After proverbs and idioms in the books had been
identified, they were transferred to digital media and data collection tool was created. The teaching
strategies of proverbs and idioms were determined by using content analysis. As a result of the content
analysis, the data collection tool was finalized in accordance with the categories. The categories of
content analysis are as follows: Teaching strategies grouped under two main headings as direct and
indirect teaching strategies. There are five categories in direct and indirect teaching strategies and these
are strategies for understanding, strategies for solving meaning, strategies for narrative skills, strategies
for images and strategies for assessment. Proverbs and idioms are used in reading, listening, writing,
speaking and grammar skills areas and in the assessment of them. These categories and the ways in
which the activities under the categories were transferred form the teaching strategies for the proverb
and idioms of the study. As a result of the study, it was seen that direct teaching strategies were used
much more limited than indirect teaching strategies, the proverb and idiom of teaching strategies in the
books did not correspond with the studies conducted in the related field. Key Words: Teaching Turkish
as a foreign language, proverbs, idioms, teaching strategies
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Bu çalışmanın amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda öğretmenlerin İngilizce
yönünde gerçekleşen dil değişimini ne şekilde kullandıklarını belirlemektir. Dil değişimi kavramı bir
söylem içinde iki (ya da daha fazla) dilin kullanılması olarak tanımlanır. Bu çalışmada dil değişimi,
öğretmenlerin sınıf içinde kullandıkları Türkçe ve İngilizce dilleri arasında incelenmiştir. Nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile yapılandırılan bu çalışmada katılımcılar;
derslerinde İngilizceye başvurma tercihlerine göre amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme
yöntemi ile seçilmiştir. Veri toplama araçları olarak gözlem, ses kaydı, deşifre aracı ve kategori listesi
kullanılmıştır. Ses kaydı ile elde edilen veri gözlem ve araştırmacının notları ile desteklenerek deşifre
edilmiş, sonrasında içerik analizi kullanılarak kategori listesine oluşturulmuştur. Öğretmen
konuşmalarında karşılaşılan dil değişimi, kategori listesindeki işlevler esas alınarak kodlanmıştır.
Buradan elde edilen frekanslar, betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışma
kapsamında ele alınan dil değişimi örneklerinin kategori listesinde yer alan dil değişimi işlevleri ile
ilişkilendirilme oranları; bir kelimeyi tanıtmak (s=300), söyleneni onaylamak (s=193), öğrencinin
sorusuna cevap vermek (s=126), etkinliği sürdürmek (s=126), kişisel/ders dışı konuşmalar (s=76),
dilbilgisi açıklamaları (s=58), yanlışı düzeltmek (s=43), anlaşılmayan bir noktayı sormak (s=32), mizah
unsuru olarak kullanmak (=22), yanlışa dikkat çekmek (s=15), dikkat çekmek (s=11), anlam
karmaşasını önlemek için açıklama yapmak (s=10) ödev vermek/kontrol etmek (s=8) olarak tespit
edilmiştir. Çalışmanın sonucunda sınıf içinde karşılaşılan dil değişimlerinin önemli bir kısmının
iletişimsel temele dayandığı söylenebilir. Aynı zamanda öğretmenlerin sınıf ortamında olmaları
sebebiyle ağırlıklı olarak bilgi vermek, yönerge sunmak, açıklama yapmak soru sormak, kontrol etmek,
dönüt vermek vb. ile ilişkilendirilebilecek eğitsel işlevler temelinde dil değişimine başvurdukları tespit
edilmiştir.
This study sets out to determine the code-switching functions used by teachers in Turkish as a foreign
language (TFL) classrooms. Code means the language in use, switch means the alternation, and
together code-switching refers to the alternation of two languages during speech. Code-switching in
teacher talk between Turkish and English was observed and analyzed in this study. This is a case study
of qualitative research methods. Participants were chosen by using purposive sampling. Data were
collected by using observation and audio recording, then transcribed and coded. Qualitative data were
analyzed by using content analysis and quantitative data were analyzed by using descriptive analysis.
Based on the literature, and the study itself, thirteen code-switching functions were determined.
Functions were coded to the utterances by two coders. Quantitative findings of this research show that
functions listed from the highest to the lowest frequency rate are as follows; introducing a lexical item,
confirming, answering students' questions, giving instructions, building inter/personal relations,
teaching grammar explicitly, correcting students' errors, asking for elaboration, using as a humor effect,
attracting attention to false utterance, attracting attention, eliminating ambiguity, giving/checking
homework. Qualitative findings show that teachers code-switched for educational purposes in addition
to communicative purposes. Quantitative findings support this claim as well.
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Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılabilecek farklı uyaranlı dinleme metinlerinin B1
düzeyindeki öğrencilerin dinleme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilen araştırmada, bütüncül çoklu durum deseni
kullanılmıştır. Araştırma, her biri dört kişiden oluşan toplam dört farklı çalışma grubu ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grupları için dört farklı dinleme materyali tasarlanmıştır. Birinci gruptaki
öğrencilere ses, görsel ve altyazı; ikinci gruptaki öğrencilere ses ve görsel; üçüncü gruptaki öğrencilere ses
ve altyazı; dördüncü gruptaki öğrencilere ise sadece ses uyaranlı dört farklı dinleme metni sunulmuştur.
Her bir metin kendi grubuna ardıl olarak dört hafta içinde dinletilmiştir. Her bir grupta dört adet olmak
üzere, toplam 16 adet çok uyaranlı dinleme metni ile uygulama yapılmıştır. Her bir dinleme çalışmasından
sonra tüm gruplara aynı ölçme ve değerlendirme süreci uygulanmıştır. Ölçme çalışmaları sonrasında her
gruptaki öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmış ve öğrencilere dinleme metinlerindeki uyaran çeşitliliği
ile ilgili sorular sorulmuştur. Dinleme metinlerine yönelik ölçme çalışmalarından ve öğrencilerle yapılan
görüşmelerden elde edilen bulgular doğrultusunda, ses ve görsel uyaranlı dinleme metinlerinin uygulandığı
öğrenci gruplarının alt yazı uyaranlı dinleme metinleri ile karşılaşan öğrencilere oranla daha başarılı
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda ses uyaran temelli olan dinleme metinlerinin, diğer
uyaran desteğini görsellerle daha etkili kıldığı, altyazı uyaranlı dinleme metinlerinde öğrencilerin anlama
açısından daha sınırlı bir öğretim ortamında kaldığı ortaya çıkmıştır.
This study was carried out to determine the effect of different stimulant listening texts which can be used in
teaching Turkish as a foreign language on the listening skills of B1 students. In the study conducted by
qualitative research methods in a case study, the holistic multi-state design was used. The study was carried
out with four different study groups, each consisting of four people. Four different listening materials were
designed for the study groups. Audio, visual and subtitle for students in the first group; audio and visual for
students in the second group; audio and subtitle for students in the third group; four different listening texts
were presented to the students in the fourth group. Each text was played in its own group in four weeks. A
total of 16 multi-stimulatory listening texts were applied to each group. After each listening study, all
groups were subjected to the same assessment and evaluation process. After the measurement studies,
individual interviews were conducted with the students in each group and the students were asked questions
about the stimulus diversity in the listening texts. In the light of the findings obtained from the
measurement studies and the interviews with the students, it is concluded that the groups of students with
voice and visual stimulus listening texts are more successful than the students who are faced with subtitles.
As a result of the study, it was found out that listening texts based on sound stimulus made other stimulus
support more effective with visuals, and students remained in a more limited teaching environment in terms
of comprehension listening texts.
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learning
Kelime hazinesi bir dili meydana getiren tüm söz unsurlarıdır. Dilin öğrenilmesi kelime hazinesi seviyesi
ile eş değerdir. Bu durum ana dili ediniminde geçerli olduğu gibi bir dilin ikinci dil olarak öğretimi için de
söz konusudur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde dil seviyelerinin belirleyicilerinden biri de
kelime hazinesidir. Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen A1, A2, B1 ve B2 düzeyindeki
öğrencilerin yazılı dillerindeki kelime hazinelerini, kelime katsayılarını kullanım sıklığı ve yaygınlık
doğrultusunda tespit etmek amaçlanmıştır. Nitel araştırmalardan durum çalışması ile yapılandırılan
araştırma, iç içe geçmiş tek durum türü ile desenlenmiştir. Çalışma grubunu, bir vakıf üniversitesinin
TÖMER biriminde eğitim gören 20 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler A1 düzeyinden B2 düzeyine kadar
devam eden Türkçe öğretimi seviyelerine dâhil olmuş bireylerdir. Her düzeyin sonundaki kur bitirme
sınavının yazma bölümündeki öğrenci metinleri çalışmanın inceleme nesnesini oluşturmaktadır. Veriler
doküman incelemesi ile toplanmış, "kelime, özel isim, ikileme, deyim, atasözü, kalıp söz" birimleri ile
kodlanmıştır. İçerik analizi ile yapılan çözümlemelerle kategoriler oluşturulmuş, nitel veriler
nicelleştirilerek kelime listelerine çevrilmiş ve bu veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışma
inandırıcılık ve aktarılabilirlik ölçütleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda A1
seviyesinde toplam 3754, farklı 742; A2 seviyesinde toplam 3316, farklı 662; B1 seviyesinde toplam 4464,
farklı 835; B2 seviyesinde toplam 520, farklı 1000 kelime hazinesi unsuru tespit edilmiştir. Tüm
seviyelerde elde edilen kelime hazinesi unsuru toplam 16554, farklı 1981 adettir. Kelime katsayısı A1 için
0.20, A2 için 0.20, B1 için 0.19, B2 için 0.20 ve tüm seviyeler açısından 0.11 olarak tespit edilmiştir.
Yaygınlığı 4 olan kelime hazinesi unsurları toplam 9730, farklı 179; yaygınlığı 3 olan unsurlar toplam
2185, farklı 180; yaygınlığı 2 olan unsurlar ise toplam 1956, farklı 361 tane olarak belirlenmiştir. Sadece
bir seviyede kullanılan kelime hazinesi unsularının sayısı toplam 2683, farklı 1261'dir. İlk defa kullanılan
yeni kelime sayısı A2'de 375, B1'de 362, B2'de 502'dir. Kelime hazinesi gelişimi A2'de %51, B1'de %32 ve
B2'de %34 düzeyindedir. Öğrencilerin ikileme, atasözü ve kalıp söz kullanımında, kelime ve deyim
kullanımına oranla sınırlılık tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları hâlihazırda gerçekleştirilmiş iki farklı
çalışmanın sonuçları ile benzerlik göstermiştir.
Vocabulary expresses all the word elements that constitute a language. Learning a language is the
equivalent of vocabulary level. This situation is effective in teaching a language as a second language as
well as in first language acquisition. One of the determinants of the language levels during the process of
teaching Turkish as a foreign language is vocabulary. In this study, it's aimed to determine the vocabularies
and vocabulary coefficients in the written languages of A1, A2, B1, and B2 students who learn Turkish as a
foreign language in line with the frequency of occurrence and prevalence. Structured with a case study by
qualitative research, the study was designed with an embedded single-case type. The study group consists
of 20 students studying in the TOMER unit of a foundation university. Students are individuals who have
been included in the levels of Turkish education from A1 level to B2 level. Student's texts in the writing
section of the final exam at the end of each level constitute the study object of the research. The data were
collected by document analysis and coded with units of "word, proper name, reduplication, idiom, proverb,
formulaic expression."The categories were created with the analysis performed through content analysis,
the qualitative data were quantificated and turned into word lists, and these data were evaluated through
descriptive analysis. The study was conducted by considering credibility and transferability criteria. As a
result of the analyses, a total of 3754 vocabulary elements, 742 of them being different, were identified at
the A1 level; a total of 3316 vocabulary elements, 662 of them being different, at A2 level; a total of 4464
vocabulary elements, 835 of them being different, at the B1 level; and a total of 1000 vocabulary elements,
520 of them being different, were identified at the B2 level. The total number vocabulary elements obtained
at all levels is 16554 and 1981 of them are different from each other. The vocabulary coefficient was
determined as 0.20 for A1, 0.20 for A2, 0.19 for B1, 0.20 for B2 and 0.11 for all levels. The number of
vocabulary elements with a prevalence of 4 was determined as a total of 9730, 179 of them being different;
the number of elements with a prevalence of 3 was total of 2185, 180 different; and the number of elements
with a prevalence of 2 was total of 1956, 361 different. The number of vocabulary elements used in only
one level is 2683 in total and 1261 of them are different. The number of new words, which were used for
the first time, is 375 in A2, 362 in B1, and 502 in B2. Vocabulary development is 51% in A2, 32% in B1,
and 34% in B2. A limitedness was detected in students' use of reduplication, proverb, and formulaic
expression compared to the use of words and idioms. The findings of the research displayed similarities
with the findings of two different studies that were already conducted.
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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 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:
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Yurt dışında yaşayan Türk çocukları için hazırlanan materyaller birçok ölçüt yerine getirilmeden
hazırlanmıştır. Bu materyaller yurt dışında kullanılmasına rağmen yeterince verim alınamadığı için
Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenleri tarafından yeterince –bazen hiç- kullanılamamaktadır.
Materyallerin hazırlanmasındaki en büyük noksanlıklardan biri de bu çocukların sözlü veya yazılı
çalışmalarında kullandıkları en yaygın kelimelerin, kelime sıklığının belirlenmemesidir. Bu amaçla
Fransa'nın "Champagne Ardenne" ve "İle de France" bölgesindeki çeşitli ilkokul 4. ve 5. sınıf 92 iki
dilli Türk öğrencileriyle yazılı çalışmalar yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden alan araştırması
yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilere yaptırılan yazılı anlatım çalışmalarından
yararlanıldı. Bu aşamada doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi
frekans ve yüzdeyle ifade edilmiştir. Bulgular öğrencilerin 2256 farklı kelimeyi yaygın olarak
kullandığını ortaya koymuştur. Bu kelimeler 88030 defa tekrar edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre
Fransa'da yaşayan iki dilli (Türkçe-Fransızca) çocukların sığ bir kelime dağarcığı olduğu görülmüştür.
Bu sonuçlara göre Araştırma verileri yurt dışındaki iki dilli Türk çocukların için sistematik kelime
öğretimi üzerine akademik çalışmalar yapılması konusunda politikalar geliştirilmesi gerekliliğini
ortaya çıkarmaktadır. Anahtar Kelimeler: İki Dillilik, Anadil, Kelime Sıklığı, Fransa.
Materials prepared for Turkish children living abroad have been prepared without considering many
criteria. While these materials are used abroad, these materials may not be sufficient for use by teachers
of Turkish and Turkish Culture Courses, and so may not always be available. One of the major
deficiencies in preparing instructional materials is not defining the most common verbal or written
words used by children in their works, and also not giving a frequency count of those words. In this
respect, written works were done with 92 bilingual children of fourth and fifth grade in different
primary schools in the regions of Champagne-Ardenne "and" Ile de France in France. The field
research of qualitative evaluation research methods was used. Written works of students were used in
data collection. Then, method of document analysis was used. Analysis of acquired data is presented as
frequency and percentage. It is supported with the indications that the students attended widely used
2,256 different words, and these words are repeated 88030 times in total. According to the results, it is
seen that bilingual children have really poor vocabulary knowledge. For the reason, policies need to be
developed on academic researches of systematic words teaching for bilingual Turkish children living
abroad. Keywords: Bilingualism, Mother Tongue, Word Frequency, France.
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil ihtiyaç analizi = Language need analysis ; Göçler = Migrations ;
Göçmenler = Emigrants ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Uluslararası göç =
International migration ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
; Yasadışı göç = Illegal migration ; Öğretim programları = Teaching
curriculums
Küreselleşme olarak adlandırılan süreçte, gelişmemiş ülkelerden gelişmekte olan veya gelişmiş
ülkelere doğru ciddi bir nüfus hareketi söz konusudur. Bu hareketler, bazen isteğe bağlı olup bazen ise
mecburi sebeplerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ekonomik ve sosyal anlamda daha gelişmiş olduğu
kabul edilen Batı ülkelerine yerleşebilmek amacında olan düzensiz göçmenler belirli yerleri uğrak
alanlar olarak kullanıp bir müddet sonra ise asıl hedefe geçebilmektedirler. Bu kapsamda, İstanbul gibi
şehirler, düzensiz göçmen statüsündeki kişilerin kısa süreli yaşam alanlarına dönüşmüş durumdadır. Bu
çalışmada, düzensiz göçmenlere yönelik nasıl bir dil öğretimi yapılması gerektiği irdelenecektir. Bu
çalışmanın amacı, düzensiz göçmenlerin Türkçe öğretimine yönelik dil ihtiyaçlarını belirlemektir. Alt
amacı ise, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanacak dil öğretim programının içeriğinde
nelerin, hangi konuların yer alması gerektiğine dair bir program önerisi sunulacaktır. Bu çalışma, nitel
araştırma ürünü olup betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, Türkçe öğretim merkezlerinde
dil eğitimi veren 56 okutman ile İstanbul ve Sakarya'ya geçici olarak yerleşen 85 düzensiz göçmen
oluşturmaktadır. Çalışmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar; anket ve yarı yapılandırılmış
görüşme teknikleridir. Anket formundaki soruların 8 tanesi hedef kitleyi tanımaya dönük, 11 tanesi ise
hedef kitlenin dil ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme
tekniğinde ise okutmanlara 9 soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle, frekans
ve yüzdeyle analiz edilip ardından da yorumlanmıştır. Elde edilen verilerden hareketle düzensiz
göçmenlerin Türkçe öğretimine yönelik ihtiyaçları dikkate alınarak kısa bir eğitim almak istedikleri
tespit edilmiştir. Katılımcının ortak olarak belirttiği konu başlıkları tablolaştırılarak frekans ve
yüzdeyle belirtilmiştir. Bu araştırma neticesinde, Ek 3'te belirtilmiş olan konu başlıkları dikkate
alınarak düzensiz göçmenlerin Türkçe öğretimine yönelik 30 saatlik bir program önerisi sunulmuştur.
In the process called globalization, there are considerable population movements from undeveloped
countries to developing and developed ones. These movements are sometimes optional and sometimes
are the outcome of obligatory reasons. Irregular migrants desiring to settle in western countries which
are supposed to be fairly more developed economically and socially, can accommodate in some places
for a certain period of time and then move on to their actual destination to live. In this sense cities like
Istanbul have recently turned out to be the lodging place for many of the irregular migrants. So in this
study, how should the language education be for the irregular migrants was studied. The main objective
of the study is to specify the language need analysis for the irregular migrants. Sub-objective is, to
recommend what and which subjects the language teaching program should include which will come
out in accordance with the needs determined. This study is the outcome of a qualitative research and
also descriptive in character. The study sampling consists of 56 lecturer who teach Turkish in Turkish
education centers and 85 irregular migrants staying in Sakarya for a certain period of time. Two data
collecting medium used in the study are questionnaire and semi-structured interview. 8 of the items in
the questionnaire aim to identify the audience and 11 aim to specify the language needs of audience.
With the semi-structured interview technique, lecturers were asked 9 questions. The data collected was
analyzed in terms of frequency and percentage through content analysis method and then interpreted.
The data obtained, indicated that irregular migrants desire their language needs taken into account and
intend to have a short education. Common topic titles and speculations of the audience were converted
into tables with frequency and percentage. As the outcome of the study, a program of 30 hours for the
Turkish education of irregular migrants was suggested taking the subject headings into consideration in
Appendix 3.
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süreçleri = Teaching processes
Yabancılara Türkçe öğretiminde ortak bir öğretim programı kullanılmamaktadır. Alanda kullanılan
öğretim setleri, Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nin ölçütleri hariç herhangi bir ortak ölçütlere
dayanmadan faaliyeti gösteren kurumlar tarafından hazırlanmaktadır. Her kurum kendi benimsediği
yönteme ve yaklaşıma göre kitapları yazmaktadır. Alanda ortak bir sistemin oluşturulmaması çeşitli
sorunlara neden olmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın hedefi, program sorununun öğretim sürecine
yansımasını ortaya koymaktadır. Bu hedef doğrultusunda program sorununun ders kitaplarına
yansımasını araştırmak üzere doküman analizi yöntemi kullanarak alanda en çok kullanılan Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe, Gazi Yabancılar İçin Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 seviyesi
ders kitapları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca program sorununun öğretim-öğrenim sürecine
ve paydaşlarına yansımasını ortaya koymak için farklı kurumlarda görevi yapan kırk beş öğretmenle
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre alanda ortak bir programın
kullanılmamasının ve bir sistemin oluşturulmamasının ders kitapları arasındaki öğretim birliğini,
öğrencilerin dil yeterliliklerini, ölçme değerlendirme sürecini, öğrenim-öğretimin niteliğini ve
öğretmenleri etkilediği görülmektedir. Yabancılara Türkçe öğretimine evrensel bir tutumun
kazandırılması ve öğretim birliğinin sağlanması için ortak bir öğretim programının oluşturulması
gerekmektedir. Alanda faaliyet gösteren tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmaları
gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, yabancılara Türkçe öğretimi, öğretim birliği,
program sorunu.
A common learning program is not used in teaching Turkish as foreign language. The course books
and the used curriculums are prepared and developed by the institutions teaching Turkish as a foreign
language. Each institution develops its books based on the teaching approach it adopts. Not having
common criteria in teaching Turkish for foreigners other than the Common European Framework
creates various problems in the learning-teaching process and the used materials. Therefore, the aim of
this thesis is to investigate the effect of the program problem on the process of teaching Turkish as a
foreign language. In order to determine this problem's effect on the course books used in teaching
Turkish as a foreign language A1 level of Yeni Hitit, Gazi and Istanbul Turkish teaching books were
examined comparatively using the document analysis method. In addition to that, semi-structured
interviews were conducted with forty-five teachers from different institutions to evaluate the reflection
of this problem on Turkish teaching-learning process. According to the results, it is seen that the
absence of a common program in the field and the lack of a system affect the learning-teaching quality,
the learning evaluation process, teachers, students, their language competences and the unity between
different teaching institutions and course books. It is necessary to establish a common criteria and a
common learning program in order to gain a universal status to Turkish teaching of foreigners. All
teaching institutions should work in coordination with each other in order to ensure the learningteaching quality. Keywords: Learning program, Teaching Turkish as a foreign language, Program
problem, learning unity.
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Kültür = Culture ; Televizyon dizileri = Television serials ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı
uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students
Yabancı dil öğretimi geçmişten günümüze güncelliğini koruyan konulardan biridir. Teknolojinin
gelişmesiyle kültürler arası etkileşim artmış ve dil öğrenmenin sebepleri de farklılaşmıştır. Türk dizileri
dil öğrenmenin hem bir amacı hem de aracı olarak çift yönlü bir görev edinmiştir. Günümüzde dil
öğrenmek isteyen kişiler, diziler aracılığıyla dili gerçeğe en yakın şekliyle izleyebilmektedirler. Bu
çalışmada televizyon dizileri çalışma alanı olarak belirlenmiş ve dizilerde yer alan deyimlerin
saptanması ve sıklıklarının belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmuştur. Çalışmada yabancı dil
öğretimiyle ilgili genel bir çerçeve çizilmiş, çalışmanın odak noktası olan deyimler ve televizyon
dizileri kültür kavramıyla ilişkileri kapsamında incelenmiştir. Alanyazında hazırlanmış diğer
çalışmaların da sunulduğu bölümlerden sonra derlem ve sıklık konularında kısa tanımlamalar
yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler oluştururken çalışmanın
örneklemini Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, 2017- 2018
Eğitim- Öğretim döneminde öğrenim gören B1 düzeyindeki 179 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin
en çok izlediği beş dizi anket yoluyla tespit edilmiştir. Tespit edilen dizilerden oluşan bölümler
incelenerek deyimler saptanmış ve listelenerek deyimlerin sıklıkları çıkarılmıştır. Elde edilen
sonuçlardan hareketle en sık kullanılan ellişer deyim tablolar halinde çalışmada yer alırken dizilerde
yer alan diğer deyimler ekte sunulmuştur. Bu çalışma ile Türk dizilerinin yabancı öğrenciler tarafından
sıklıkla izlendiği, dizilerin deyim varlığı açısından zengin birer kaynak olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Teaching foreign language is one of the subjects maintaining its currency from past to present. Crosscultural interaction has increased and besides, reasons for language learning has also differentiated with
the development of technology. Turkish serials have undertaken language learning as a bidirectional
duty both as an objective and medium. People who want to learn a language today, are able to follow a
language in the most realistic form through serials. In this study, television serials are designated as the
field of study and determining the idioms in the serials and finding out their frequencies have
constituted the objective of the study. In the study, a general framework relevant to foreign language
teaching is drawn, and idioms and television serials which are the focal point of the study are examined
within the scope of their relations with culture concept. Following the sections where other studies
prepared in the literature are presented, brief descriptions on compiling and frequencies are made.
While foreign students learning Turkish were constituting the target population of the study, 179
students at B1 level studying at Sakarya University Turkish Language Teaching, Application and
Research Center in the Education period of 2017- 2018 have constituted the sample of the study. Five
serials which are the most watched among the students are determined by a survey. Episodes of the
determined serials are reviewed, and idioms are determined and listed, and frequencies of idioms are
found out. Starting from the results obtained, the most frequently used fifty idioms in each serial are
included in the study in tables while the other idioms used in the serials are submitted in the
attachment. By this study, it is concluded that Turkish serials are frequently watched by the foreign
students and that serials are rich resources in terms of existence of idioms.
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University students
Bu araştırma, alt yazılı ve alt yazısız televizyon programlarının yabancı öğrencilerin dinleme/izleme ve
anlama becerileri üzerindeki etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın
problem cümlesini "Alt yazılı ve alt yazısız televizyon programlarının Türkçe öğrenen yabancı
öğrencilerin dinleme/izleme-anlama becerileri üzerine etkisi nedir?" sorusu oluşturmaktadır.
Araştırmada, nicel paradigmanın son test kontrol gruplu deneysel araştırma deseni kullanılmış olup
araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde
(Sakarya Üniversitesi TÖMER) öğrenim gören 198 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi
ise aynı kurumda öğrenim gören B1-B2 düzeyinde, tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş 40 öğrenciden
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 198 öğrencinin televizyon izleme eğilimlerini ölçmek amacıyla
"Televizyon İzleme Eğilimi Anket Formu" uygulanmış olup anket sonuçlarından elde edilen verilere
göre de örneklem gruba izletilecek kısa ve uzun metrajlı televizyon programları seçilmiştir. Seçilen
televizyon programlarına "Camtasia Stüdyo 8" bilgisayar programı aracılığıyla Türkçe alt yazı
eklenmiş ve bu programlar örneklem olarak seçilen öğrencilere Türkçe alt yazılı ve alt yazısız olarak
izletilmiştir. İzletilen her programın ardından, araştırmacı tarafından hazırlanan "Değerlendirme
Testleri"nin uygulanmasıyla araştırmanın verileri toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS
20.0 paket programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip
göstermediğini test etmek için Kolmogorov-Smirnow testi yapılmış, verilerin normal dağıldığı
saptandığından parametrik testler kullanılmıştır. Alt problemlere bağlı olarak verilerin
çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklemler t-testi ve
tek faktörlü varyans analizi (Oneway ANOVA) uygulanmıştır. Farklılıkların anlamlılığının test
edilmesinde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın bulguları, hem kısa metrajlı
hem de uzun metrajlı filmleri alt yazılı izleyen öğrencilerin film değerlendirme puan ortalamalarının,
filmleri alt yazısız izleyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya
koymaktadır. Buradan hareketle, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde alt yazılı film izlemenin,
izleyicilerin dinlediklerini/izlediklerini anlamalarına olumlu yönde etkisinin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuca göre, ilgili kurum ve kuruluşların yayınlarını yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
öğrencilere uygun hâle getirmek için teknik alt yapı oluşturmaları, bunu yaparken de yabancı
öğrencilerin en çok tercih ettikleri program türlerini dikkate almaları önerisi getirilebilir. Anahtar
Kelimeler: Alt Yazı, Televizyon Programları, Dinleme/İzleme
This research has been conducted to identify the effect of television programs with subtitled and
without subtitled on listening/watching and comprehension skills of foreign students. In this regard,
research question is "What is the effect of television programs with subtitled and without subtitled on
listening/watching and comprehension skills of foreign students who learn Turkish? Experimental
research pattern of quantitative paradigm, with post-test control group, was used in this research, and
population of the research comprises 198 students who receive training in Turkish Language Training
Application and Research Center, Sakarya University. The sample of the research consists of 40
students with B1-B2 level in Turkish who are receiving training in the same institution, selected
through random sampling. In order to measure television watching tendencies of the 198 students who
have participated in the research, "A Questionnaire form for Television Watching Tendency" has been
used, and short-length and full-length television programs which will be watched by sample group
have been selected according to the data obtained from survey results. Turkish subtitles added to the
selected television programs via "Camtasia Studio 8" computer software, and the students as sample to
either experiment group who watched programs with subtitle or control group who watched programs
without subtitle by random assignment. Upon every program watched by the students, research data
were gathered through "Evaluation Tests" which were prepared by surveyor. The data obtained through
the survey were analysed through with SPSS 20.0 package software. Kolmogorov-Smirnow test was
made in order to test whether data demonstrate normal distribution or not, and parametric tests were
used, since normal distribution of the data was detected. For the analysis of the data, percentage,
frequency, arithmetic mean, standard deviation, unpaired test and one factor analysis of variance
(Oneway ANOVA) have been applied depending on the problems. For testing of the significance of the
differences, significance level has been assumed as p smaller .05. Findings of the research reveals that
film evaluation score averages of the students who watched both short-length and full-length films with
subtitles were higher at statistically significant level as compared to those students who watched the
films without subtitles. Based on this, we infer that watching subtitled film in Turkish training as a
foreign language has positive effect on the viewers' listening/watching comprehensions. Accordingly, it
can be suggested that relevant institutions and organisations should prepare technical infrastructure of
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their broadcasts in order to make it appropriate for the students who learn Turkish as foreign language,
and in doing this, should show regard to the program types which are mostly preferred by the foreign
students. Key Words: Subtitle, Television Programs, Listening/Watching
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Günümüzde birçok öğretim faaliyeti, web siteleri gibi teknoloji tabanlı materyaller aracılığıyla
yürütülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğreniminde de bazı web sitelerinden
yararlanılmaktadır. Ancak bu web sitelerinin dil öğrenimine katkıda bulunması, kullanılabilir
olmalarına bağlıdır. Bu araştırma, yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan web 2.0
araçlarından 3 Dakikada Türkçe web sitesinin kullanılabilirliğini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda araştırmada iki model kullanılmıştır. İlk olarak Sakarya Üniversitesi
TÖMER'de A1 seviyesinde öğretim gören öğrencilerin 3 Dakikada Türkçe web sitesine ilişkin
kullanılabilirlik algılarını ölçmek amacıyla bir tarama araştırması yürütülmüştür. Bu araştırmanın
evrenini, Türkiye'deki Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri'nde, yabancı dil olarak
Türkçe öğrenen, A1 seviyesindeki yabancı uyruklu bireyler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini
ise Sakarya Üniversitesi TÖMER'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen, A1 seviyesindeki yabancı
uyruklu, 33 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın ikinci kısmı için ise seçkisiz atama kullanılmadığı ve
iki grup ile çalışma yapıldığından dolayı, yarı deneysel desenlerden öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol
gruplu desen kullanılmıştır. 16 kişilik deney grubu ve 17 kişilik kontrol grubu ile uygulamalar
gerçekleştirilmiştir. Tarama araştırması sonucunda, kullanıcı algısına dayalı olarak değerlendirilen 3
Dakikada Türkçe web sitesinin 'yüksek' düzeyde kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney ve
kontrol grubuyla yapılan yarı deneysel araştırmanın sonucunda ise '3 Dakikada Türkçe'nin,
kullanıcıların akademik başarıları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kullanıcıların
edindikleri bilgilerin kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Nowadays most of the educational activities are held via technology based materials such as web sites.
Likewise, some web sites are also used for teaching Turkish as a foreign language. However, their
contribution to language teaching depends on their usability. This study is conducted to determine the
usability of 3 Dakikada Türkçe web site which is a web 2.0 tool used for teaching Turkish as a foreign
language. Two models were used in the study in accordance with this purpose. First, a survey research
was conducted to measure the usability perceptions of the students attending Sakarya University
TÖMER at A1 level towards 3 Dakikada Türkçe web site. While the universe of this study involves
foreign individuals learning Turkish at Turkish Language Teaching Application and Research Centers
in Turkey at A1 level, the sample consists of 33 foreign students learning Turkish in Sakarya
University TÖMER at A1 level. In the second section of the study a pretest-posttest matched controlgroup design, which is among the quasi-experimental designs, was used since a random assignment
was preferred and two groups were used. Within this concept, the practices were held with an
experiment group of 16 participants and a control group of 17 participants. The result of the survey
research presented that 3 Dakikada Türkçe web site which was evaluated based on the perceptions of
the users was 'highly' usable. The result of the quasi-experimental study conducted with an
experimental and a control group displayed that 3 Dakikada Türkçe supported the academic success of
the users. Besides, it was observed that the obtained knowledge of the users become permanent.
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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 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.
Berker Kurt, Dr.Öğr.Ü., Akdeniz Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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metinlere ders kitaplarında yer verildiği bilinmektedir. İleri düzeydeki öğreniciler özgün olarak sunulan
yazınsal metinleri kolaylıkla kavrayabilirken başlangıç ve orta düzey öğrenicileri yeterli dilsel edince
sahip olmadıkları için bu metinleri kavramakta güçlük çekmektedirler. Dolayısıyla bu yazınsal
metinlerin ders kitaplarında uygun bir şekilde yer alabilmesini sağlayabilmek için belirli yöntemler ve
ölçütler çerçevesinde düzeye uygun hâle getirilmesi gerekmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarında kullanılmakta olan uyarlanmış
metinlerin, metin uyarlama ölçütlerine uygunluğu açısından incelenmesi çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine dayanmaktadır.
Çalışma kapsamında alanyazın taraması yapılmış ve alan uzmanlarının görüşüne başvurulmuştur.
Yapılan inceleme öncesinde, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe B1 öğretim setindeki uyarlanmış
metinler belirlenmiş, uyarlanmış metinlerin özgün kaynaklarına ulaşılmış ve metin uyarlama ölçütlerini
içeren metin değerlendirme aracı hazırlanmıştır. Oluşturulan metin değerlendirme aracındaki uyarlama
işlemleri için Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1-A2 ve Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe B1
öğretim setinde yer alan dil bilgisi sıralanışı temel alınmıştır. İncelemenin sonunda yapılan işlemlerin
frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak uyarlanmış metinlerdeki işlemlerin oranları sunulmuştur.
Sayısal olarak sunulamayan veriler değerlendirilerek düzyazı şeklinde rapor edilmiştir. Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe B1 ders kitabı ve çalışma kitabında yer alan uyarlanmış metinler üzerinde
yapılan metin uyarlama işlemlerinin oranlarına bakıldığında en çok sözlüksel sadeleştirme işleminin
yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Sözdizimsel sadeleştirme ve genişletme işlemlerinin ise hemen hemen
aynı oranda olduğu görülmüştür. Sözlüksel sadeleştirme işlemleri arasında en çok uygulanan alt
işlemin "Anlatımı zorlaştıran ve cümleyi uzatan kelimeleri, cümleleri silme", sözdizimsel sadeleştirme
işlemleri arasında en çok uygulanan alt işlemin "isim, sıfat ve zarf cümlelerini ayırma/ kaldırma/
değiştirme", genişletme işlemleri arasında en çok uygulanan alt işlemin "Tekrar ve yeniden yazma
yöntemiyle kapalı/açık anlatımları açık/kapalı hâle getirme (eksiltileri tamamlama)" işlemi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Okuma Becerisi,
Uyarlanmış Metin, Metin Uyarlama Ölçütleri, Ders Kitabı.
It is known that literary texts used to improve reading skills in teaching Turkish as a foreign language
are included in textbooks. While advanced learners can easily grasp the original literary texts, the
beginning and middle level learners have difficulty understanding these texts because they do not have
enough linguistic skills. Therefore, in order to ensure that these literary texts are properly included in
textbooks, they must be adapted to the level within the framework of certain methods and criteria. The
aim of the study is to examine the adapted texts that are used in textbooks prepared for teaching
Turkish as a foreign language in terms of their compliance with the text adaptation criteria. The study
is based on document review from qualitative research methods. In the scope of the study, the literature
was scanned and the opinion of the field experts was applied. Prior to the examination, the adapted
texts in the Yeni Hitit Turkish Teaching Kit B1 textbook were determined, the original sources of the
adapted texts were reached and a text evaluation tool containing the text adaptation criteria was
prepared. The adaptation processes in the created text evaluation tool are based on the grammar order
in Yeni Hitit Turkish Teaching Kit A1-A2 for foreigners and Yeni Hitit Turkish Teaching Kit B1 for
foreigners. At the end of the review, the frequency and percentage values of the transactions are
calculated and the rates of the transactions in the adapted texts are presented. The data, which cannot
be presented numerically, has been evaluated and reported in prose form. When we look at the
proportion of the text adaptation operations on the adapted texts in the Yeni Hitit B1 Turkish Teaching
kit, it is concluded that the most lexical simplification was done. Syntactic simplification and
expansion processes were found to be almost identical. To sum up, among the lexical simplification
processes, the most applied sub-process is "deleting words and sentences that make the expression
difficult and lengthen the sentence"; among the syntactic simplification processes, the most applied
sub-process is "separating / removing / changing the noun, adjective and envelope sentences"; the most
applied sub-process among the expansion operations is the process of "making closed / open
expressions open / closed (completing the reductions)" by means of rewriting over again. Keywords:
Teaching Turkish As A Foreign Language, Reading Ability, Adapted Text, Text Adaptation Criteria,
Textbook.
Bengü Aksu Ataç, Dr.Öğr.Ü., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
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Yabancı dil öğretiminde temel amaç öğrencilere iletişim kurabilme yetisini kazandırmaktır. Bu yetiyi
elde edebilmek için ise dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini
geliştirmek gerekmektedir. Bu dört temel beceri içerisinde en zor geliştirileni konuşma becerisidir.
Hedef dili öğrenen kişilerin dili doğru ve anlaşılır bir biçimde konuşabilmesi ve sözlü iletişim
kurabilmesi için konuşma becerisinin öğretimi önemlidir. Bunun için ise konuşma becerisinin en
önemli bileşenlerinden biri olan telaffuz öğretimine önem verilmelidir. Ders kitapları yabancı dil
öğretiminde en yaygın olarak kullanılan materyaldir. Bu araştırmada Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti
Ders Kitapları, Gazi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Ders Kitapları ve İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe Öğretim Seti Ders Kitapları içinde yer alan etkinlikler incelenmiştir. Ders kitaplarında telaffuz
öğretiminin nasıl ele alındığı, etkinliklerde hangi telaffuz öğretim yöntem ve tekniklerine yer verildiği
analiz edilmiştir. Ayrıca farklı illerde görev yapan 55 Türkçe öğreticisinin kullandıkları öğretim
setlerine ve telaffuz becerisinin öğretimine ilişkin görüşleri alınmak üzere öğreticilere yarı
yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur.
Çalışmada telaffuz öğretiminde kullanılabilecek etkinlik önerileri sunulmuştur. Nitel bir araştırma olan
bu çalışmanın hedeflerine ulaşmak adına doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde
edilen verilere göre ders kitaplarının hiç birinde telaffuz öğretimi için ayrı bir bölüme yer verilmediği
telaffuz etkinliklerinin diğer becerilerin içerisinde yer aldığı gözlemlenmiştir. İncelenen öğretim
setlerinde telaffuz ile ilişkilendirilebilecek etkinlik sayısının en fazla Gazi Yabancılar İçin Türkçe
Öğretim Seti Ders Kitaplarında (f=36) olduğu anlaşılmıştır. En az etkinliğin ise İstanbul Yabancılar
İçin Türkçe Öğretim Seti Ders Kitaplarında (f=13) yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Kitaplarda en sık
kullanılan telaffuz öğretim tekniğinin dramatizasyontizasyon ve rol yapma tekniği (f=49) olduğu
anlaşılmıştır. Öğretim setlerinde en az kullanılan telaffuz öğretim teknikleri ise alfabe öğretimi (f=1),
mani (f=1), şiir (f=2), tekerleme (f=3), şarkı (f=3) şeklindedir. Araştırma kapsamında öğreticilere
kullandıkları ders kitaplarında telaffuz becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklerin olup olmadığı
sorulmuştur. Öğreticilerin %61'i telaffuz etkinliklerinin olmadığını ifade ederken, %30'u telaffuz
etkinliklerinin olduğunu, %9'u ise bu soruya kısmen yanıtını vermişlerdir. Öğreticilerin tamamı
yabancı dil olarak Türkçe öğretirken telaffuz alt becerisinin de öğretilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Öğreticilerin yanıtları da dikkate alınarak yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında telaffuz
becerisinin göz ardı edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğreticilerin görüşlerinden de yola çıkılarak
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarında özgün telaffuz etkinliklerinin yer
almasının öğrencilerin konuşma becerisini geliştireceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Yabancı
dil olarak Türkçe öğretimi, ders kitabı, telaffuz öğretimi.
The main purpose of the foreign language teaching is to make students acquire communicative
competence. In order to gain this competence four language skills; listening, speaking, reading, and
writing should be improved. Among this four basic skills, the most difficult to improve is the speaking
skill. So that those who learn the target language can speak language correctly and clearly and
communicate orally, teaching speaking skill is important. For this reason, importance should be given
to the pronunciation teaching which is one of the most important components of the speaking skill.
Coursebooks are the most widely used material in foreign language teaching. In this study, the
activities included in Yedi İklim Turkish Teaching Set coursebooks, Gazi Teaching Turkish For
Foreigners Set coursebooks and İstanbul Teaching Turkish for Foreigners Set coursebooks are
examined. How to be taught pronunciation in the coursebooks and which pronunciation methods and
techniques are used in the activities are analyzed. Also, a semi-structured interview form is applied to
55 teachers working in different provinces to get their opinions about the coursebooks that they use and
teaching pronunciation skills. The findings are presented in tables. In this study activity samples that
can be used in teaching pronunciation are presented. In order to reach the objectives of this study whis
is a qualitative research, document analysis method is used. According to the data obtained in the
study, it is observed that there is no seperate section for teaching pronunciation in any of the
coursebooks, the pronunciation skills included in other skills. It is understood that the number of
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activities in the teaching sets that can be associated with pronunciation is the most in Gazi Turkish
Teaching Set for Foreigners (f=36). It is concluded that the least activity includes in the İstanbul
Teaching Turkish for Foreigners Coursebooks. It is understood that the most commonly used
pronunciation teaching technique in the books is dramatizasyon and role playing technique (f=49). The
least used pronunciation teaching techniques in teaching sets are alphabet teaching (f=1), mania (f=1),
poetry (f=2), rhyme (f=3), song (f=3). Within the scope of the research, the teachers were asked
whether there were any activities to improve the pronunciation skills in the coursebooks they use.
While %61 of the teachers stated that there is no pronunciation activities in coursebooks, %30 of them
stated that pronunciation activities exist in their coursebooks and %9 of them answered partially exist.
All of the teachers think that while teaching Turkish as a foreign language, the pronunciation sub-skill
also should be taught. Considering the responses of the teachers, it is concluded that the pronunciation
skill is ignored in the coursebooks of teaching Turkish as a foreign language. Based on the opinions of
the teachers, it is thought that the inclusion of the authentic pronunciation activities in the coursebooks
used in teaching Turkish as a foreign language will improve students's speaking skills. Keywords:
Teaching Turkish as a foreign language, coursebook, pronunciation teaching.
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Bu çalışmanın amacı; Türkçe öğrenen yabancılar için A1 seviyesinde hazırlanan artırılmış gerçeklik
destekli sözcük öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına katkısını incelemektir. Bu amacı yerine
getirmek ve A1 seviyesindeki etkinlikleri hazırlamak için Metaverse Studio olarak bilinen artırılmış
gerçeklik uygulamasından yararlanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni, artırılmış gerçeklik
teknolojisi kullanılarak yapılan Türkçe öğretimiyken; araştırmanın bağımlı değişkeni, öğrencilerin
akademik başarılarıdır. Araştırma sürecinde yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne bağlı Türkçe Öğretim
Merkezindeki hazırlık sınıflarında Türkçe öğrenen 54 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Deney ve
kontrol grubu olarak atanan sınıflar, çalışma grubu açısından eşit bir dağılım göstermektedir.
Çalışmaya katılan yabancı öğrencilerin, 42'si erkek, 12'si kızdır. Araştırmanın devam ettiği dört hafta
boyunca, deney grubu öğrencileri artırılmış gerçeklikle ders işlerken; kontrol grubu öğrencileri
Yediiklim yayınlarına ait Yabancılara Türkçe Öğretim Seti'nden yararlanmıştır. Yabancı öğrencilerin
A1 düzeyindeki bilgi birikimlerini ölçmek amacıyla 39 sorudan oluşan akademik başarı testi
hazırlanmıştır. Hazırlanan akademik başarı testinin güvenilir bir ölçme aracı olup olmadığını tespit
etmek amacıyla bu test deneysel işlemlerden önce TÖMER'de A1 seviyesinde 70 öğrenciye
uygulanmıştır. Bu uygulamadan sonra yapılan analizler sonucunda akademik başarı testi 32 soru ile son
şeklini almıştır. Başarı testi, deney ve kontrol grubu öğrencilerine ön test ve son test şeklinde
uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, bağımsız örneklem t testi ve bağımlı örneklem t testi
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda, artırılmış gerçeklik ile ders işleyen deney grubu
öğrencilerinin akademik başarılarında anlamlı bir artışın olduğu tespit edilmiştir. Artırılmış gerçeklik
destekli öğretimin, ders kitabıyla yapılan öğretime göre daha etkili olduğu belirlenmiştir.
The aim of this paper is to study the contribution of the augmented reality supported vocabulary
teaching prepared at A1 level for the foreign students learning Turkish to academic achievement of
students. The augmented reality application, known as Metaverse Studio, was employed in order to
carry out this task and prepare the activities at A1 level. While the independent variable of the study is
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Turkish teaching practised by augmented reality, the independent variable of the study is the academic
achievements of the students. Quasi experimenteal design was carried out during the study. The study
group of the research is 54 foreign students learning Turkish in the preparatory classes of Turkish
Language Teaching Research and Application Center in Gaziosmanpaşa University. The classes
determined as experiment group and control group show an equal distribution in terms of study group.
42 students taking part in the study are male, while 12 students taking part in the study are female.
During four weeks that the study continues, the students in the experimental group was taught with
augmented reality whereas the students in control group used Turkish Teaching Set for Foreigners
belonging to Yediiklim Publication. An academic achievement test consisting of 39 questions was
prepared to test foreign students' knowledge at A1 level. This academic achievement test was practised
70 students having A1 level in TÖMER to understand whether it is a reliable testing tool or not. As a
result of analyzes carried out after this practice, the academic achievement test took its final form with
32 questions. The achievement test was practised to experimental and control group students as pre-test
and posttest. The data obtained from the study were analyzed by using independent sample t test and
dependent sample t test. It was determined at the end of the study that the students in experimental
group taught by augmented reality had a significiant increase in their academic achievement and that
the teaching supported by augmented reality was more effective in comprasion with the teaching using
course book.
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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

Durumu
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.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
457659
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk kültürüne ait değerlerin
Onaylandı
aktarılması amacına yönelik yazma ve okuma becerilerine dayalı materyal Yüksek
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tasarımı / Materials design based on writing and reading skills with the
purpose of transferring the values of Turkish culture in teaching Turkish as
a foreign language
Yazar:BURCU DEMİRCAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. BİNNUR CANGİL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Değer aktarımı = Value transfer ; Kültürel değerler = Cultural values
; Okuma becerileri = Reading skills ; Okuma-yazma = Reading-writing ;
Türk kültürü = Turkish culture ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazma becerisi =
Writing skills

Lisans
Türkçe
2016
150 s.

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.

Tez No İndirme Tez Künye
532890
İspanya'daki üniversite öğrencilerinin yabancı dil olarak Türkçe dersine
ilişkin deneyimleri: Granada Üniversitesi örneği / Experiences of
university students in Spain related to the classes of Turkish as a foreign
language: Sample of University of Granada
Yazar:VOLKAN YONARKOL
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ BİNNUR CANGİL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancılara
Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Okul deneyimi = School experience ; Türkçe = Turkish ; 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 ; Öğrenci görüşleri = Opinions of students ; Üniversite öğrencileri
= University students ; İspanya = Spain

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
489 s.

Bu araştırmanın amacı İspanya'da bulunan Granada Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Fakültesi'nde
yabancı dil olarak Türkçe dersi alan öğrencilerin derslere yönelik deneyimlerini öğretim sürecinin
öncesinden sonrasına kadar geniş bir yelpazede ortaya koymaktır. Bir durum çalışması olan bu
araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme formu yaklaşımı ile yürütülmüştür. Bu
araştırmayı yürütmek için araştırmacı tarafından tez danışmanı ve nitel araştırma uzmanı kontrolünde
bir görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formu kullanılarak Granada Üniversitesinde
2015-2016 ve 2016-2017 akademik yıllarında Türkçe derslerine katılan 18 gönüllü öğrenci ile
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derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir.
Ortaya çıkan bütüncül bulgular ilgili yayın ve çalışmalar ışığında değerlendirilerek araştırma sonuçları
11 ana başlık altında sunulmuştur. Araştırmanın sonuçları; öğrencilerin genel olarak yabancı dil
öğrenme nedenlerini, yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye başlama nedenlerini ve Türkçeyi hangi
amaçlarla kullanmak istediklerini, derslere devamlılıklarını ve derslere katılımlarını, derslerden önce ve
sonra Türkiye, hakkındaki görüşlerini, derslerden beklentilerini ve derslerden önce sahip oldukları
olumlu ve olumsuz düşünceleri, derslerde yaşadıkları zorlukları, derslerde kendilerini başarılı
hissettikleri yönleri, Türkçeyi ders dışında nasıl kullandıklarını, anadili Türkçe olan öğretmenle ders
yapma deneyimini, derslerden sonra Türkçe öğrenimlerini nasıl sürdürmeyi planladıklarını, derslerin
iyi olduğu yönleri ve derslerin geliştirilmesi gereken yönleri kapsamaktadır.
The purpose of this study is to reveal experiences of students of Turkish as a foreign language course in
University of Granada in Spain in a wide range extending from pre-learning to post-learning periods.
This research is a case study and it is conducted using in-depth interview method, one of the qualitative
research methods. a semi-structured interview form is prepared to carry out the research by the
researcher under control of the master's thesis supervisor and an expert of educational sciences. Indepth interviews are made via the semi-structured interview form with 18 volunteer students
participating Turkish classes in University of Granada during 2015-2016 and 2016-2017 academic
years. The data is analyzed via content analysis method. The findings are evaluated in the light of
literature and the results are presented under 11 main titles. The results of the study covers reasons why
students learn foreign languages, reasons why students started learning Turkish and their purposes to
use Turkish, students' attendance and participance in the classes, students' opinions about Turkey
before and after the classes, expectations from the course and their positive and negative feelings
before the classes, difficulties students faced during classes, points students felt themselves successful
during the classes, how they use Turkish outside the class, students' experiences about learning Turkish
from a native speaker teacher, how they plan to improve Turkish after the course, good sides of the
classes and the points to be improved.
Tez No İndirme Tez Künye
581516
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kapsamında 'İstanbul yabancılar için
Türkçe' setinin görsel düzen açısından incelenmesi / Investigation of set
Istanbul 'Turkish for foreigners' in terms of visual organization as part of
turkish teaching as foreign language
Yazar:PELİN TELÇEKER SERTOĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ BİNNUR CANGİL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
187 s.

Son zamanlarda Türkçe öğrenimine olan talebin artmasıyla hem yurt içinde, hem de yurt dışında birçok
kurum Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında eğitim vermeye başlamıştır. Türkçe eğitimi
veren bu kurumlar, dil öğrenimini destekleyecek birçok ders kitabı hazırlama ihtiyacı duymuştur.
Hedef dilin etkili bir şekilde öğrenciye aktarılmasında ders kitaplarının önemli bir role sahip olduğu bir
gerçektir. Bu yüzden ders kitaplarında öğrencilere aktarılacak olan bilgilerin doğru ve anlaşılır bir
şekilde kitapta yer almasına özen gösterilmelidir. Bunun gerçekleşmesi için de kitabın hazırlanma
sürecinde görsel düzen ölçütlerine bağlı kalınarak hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Bu çalışmada
yabancılara Türkçe öğretiminde en çok kullanılan ders kitaplarından biri olan 'İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe' setinin görsel düzen açısından öğrencilere ne kadar katkı sağladığını ortaya koymak amacıyla,
bu alanda eğitim veren öğretmenlere anket düzenlenmiş ve bu anket sonuçlarının değerlendirilmesi
yapılmıştır. Anket 9 ana başlık altında sunulmuştur. Çalışmanın ana bölümü olan 9. soruda 19 madde
bulunmaktadır. Anket sonuçları bu alanda çalışan 90 öğretmenin görüşleri doğrultusunda
değerlendirilmiştir. Anket sonuçları değerlendirilirken hem yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında
çalışan öğretmenlere hem de geçmişte veya şu an 'İstanbul Yabancılar İçin Türkçe' ders kitabını
kullanan öğretmenlerin görüşleri dikkate alınmıştır. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ders kitabını
kullanan öğretmenlerin 72 kişi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi alanında en çok kullanılan kitaplardan biri olan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ders
kitabını kullanan öğretmenlerin kitabın görsel düzeniyle ilgili görüşlerini, bu görüşler doğrultusunda
elde edilen bulguların değerlendirilmesini ve bu ders kitabı hakkında öğretmenlerin genel olarak

151

önerilerini kapsamaktadır.
Recently, with the increase in demand for Turkish education, many institutions both in Turkey and
abroad have started to provide this field education, and for this reason, these institutions, which provide
training for Turkish education, have needed to prepare many textbooks to support language learning. It
is known that what has the greatest role in transferring students to the target language effectively is
textbooks after teachers. Because of this, it should be taken care to ensure that the information that will
be transferred to the students in the textbooks is included in the book accurately and comprehensibly.
In order to come true this,it should be taken care to prepare the book in accordance with the visual
criteria in the preparation process. In this study, Istanbul Turkish for Foreigners which is one of the
most used books in Tukish Teaching to Foreigners, in order to show how much it contributed to
students in terms of visual order, a questionnaire was prepared for the teachers who gave training in
this field and the results of this survey were evaluated. The questionnaire is presented under 9 main
headings. In the 9th question which is the main part of the study, there are 19 items. The survey results
were evaluated according to the opinions of 90 teachers working in this field. The results of the
research include the opinions of the teachers who use the Turkish Course Book for Foreigners and the
general recommendations of teachers about this textbook. as one of the most used books in the field of
teaching Turkish as a foreign language about the visual layout of the book. It was determined that the
teachers who use Turkish textbook for Foreigners in Istanbul are 72 people. The results of the study
include the opinions of the teachers using the Turkish Course Book for Foreigners as one of the most
widely used books in the field of Turkish Language Teaching as foreign languages and their
evaluations on the visual order of the book and the general suggestions of the teachers about this
textbook.

Bircan Eyüp, Dr.Öğr.Ü., Trabzon Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
650908
İkinci dil olarak Türkçe öğretiminde zekâ oyunlarıyla sözcük
öğretimi / Teaching vocabulary with intelligence games in teaching
Turkish as a second language
Yazar:DERYA AKÇELİK
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ BİRCAN EYÜP
Yer Bilgisi: Trabzon Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
136 s.

Bu araştırmanın amacı ilkokula devam eden mülteci öğrencilere ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde
zekâ oyunlarıyla sözcük öğretiminin etkililiğini araştırmaktır. Araştırmada nicel veriler ağırlıkta olup
nitel verilerle desteklendiği için araştırma karma yöntemin açımlayıcı sıralı deseni ile yürütülmüştür.
Araştırmanın nicel bölümünde deneysel modellerden "ön test son test kontrol gruplu deneysel model"
kullanılmıştır. Araştırmanın nitel bölümünde ise görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde MEB'e bağlı bir ilkokulda
öğrenim göre 40 mülteci öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin tamamı Suriyeli'dir. Öğrenciler
belirlenirken eşleştirme yöntemi kullanılmış, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonunda yapılan Türkçe
Yeterlilik Sınavı'ndan alınan puanlara göre 20 kişilik deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney
grubunda Türkçe sözcüklerin öğretimi zekâ oyunları ile yapılırken kontrol grubunda mevcut olan ders
kitabındaki etkinlikler üzerinden yapılmıştır. On hafta süren deneysel çalışmada, deney grubuna her
hafta sözcük öğretimine katkısı olabileceği önceden belirlenen zekâ oyunları uygulanmıştır.
Araştırmada nicel verilerin toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen "Sözcük Bilgisi Başarı
Testi' kullanılmıştır. Bu başarı testi deney ve kontrol grubundaki öğrencilere hem deney öncesi hem de
deney sonrası uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Sözcük başarı testlerinden elde edilen bulguların analizinde grupların ön test- son test başarı puanlarını
ve cinsiyet değişkenine göre alınan puanlarını karşılaştırmak amacıyla Mann Whitney-U testi
kullanılmıştır. Grupların kendi içindeki uygulama öncesi ve sonrası puanlarının farkına bakılması
amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, deney ve kontrol
grubunun başarı ön test ortalama puanları arasında anlamlı bir fark görülmemiş, başarı son test
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ortalama puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Deney grubunun
ön test sonuçlarında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha başarılı olduğu ancak son test
sonuçlarında erkek ve kız öğrenciler arasında başarı farkının olmadığı tespit edilmiştir. Kontrol
grubunun hem ön hem son test sonuçlarında erkek ve kız öğrenciler arasında başarı farkının olmadığı
görülmüştür. Çalışmanın nitel verilerini toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan "Yarı
Yapılandırılmış Görüşme Formu" kullanılmıştır. Görüşmeler sadece deney grubunda yer alan 20
öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır.
Öğrencilerin zekâ oyunları kullanımına yönelik görüşleri incelendiğinde ise tüm öğrencilerin zekâ
oyunlarını sevdiği, derslerde zekâ oyunlarının kullanılmasını eğlenceli ve güzel bulduğu, yeni şeyler
öğrenmede ve zekâyı geliştirmede yararlı olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin
çoğunun zekâ oyunlarıyla oynarken bir problem yaşamadığı belirlenmiş, problem yaşayan yedi
öğrencinin ise kuralları anlamada sorun yaşadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin büyük bir
çoğunluğunun derslerde zekâ oyunlarının kullanılmasını yararlı bulduğu ve tamama yakınının zekâ
oyunlarıyla öğretimin yeni sözcükler öğrenmelerine katkı sağladığını düşündükleri sonucuna
ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Zekâ oyunu, Sözcük öğretimi, İkinci dil olarak Türkçe öğretimi,
Mülteci öğrenciler
The aim of this research is to investigate the effectiveness of word teaching with intelligence games in
teaching Turkish as a second language to refugee students attending primary school. Since the
quantitative data are dominant in the study and supported by qualitative data, the research was
conducted with the exploratory sequential design of the mixed method. In the quantitative part of the
study, one of the experimental models, "experimental model with pre-test post-test control group" was
used. In the qualitative part of the study, interview technique was used. The research was carried out
with 40 refugee students studying at a primary school affiliated to the Ministry of National Education
in Beyoğlu district of Istanbul during the 2019-2020 academic year. All of these students are Syrian.
While determining students, matching method was used, and an experimental and a control group of 20
people was formed according to the scores obtained from the Turkish Proficiency Exam held at the end
of the 2018-2019 academic year. While intelligence games were applied in teaching Turkish words in
the experimental group, the activities in the textbook were applied in the control group. In the
experimental study, which lasted for ten weeks, pre-determined intelligence games that could
contribute to the teaching of words were applied to the experimental group every week. In the research,
"Word Success Test" developed by the researcher as a quantitative data collection tool and "SemiStructured Interview Form" was used as a qualitative data collection tool. The data obtained were
analyzed by using the SPSS 22 package program. In the analysis of the findings obtained from the
word success tests, Mann Whitney-U test was used to compare the pretest-posttest success scores of the
groups and the scores obtained according to the gender variable. Wilcoxon Signed Ranks Test was
used to look at the difference between the groups before and after the application. As a result of the
study, no significant difference was observed between the achievement pretest mean scores of the
experimental and control groups, and there was a significant difference between the achievement
posttest mean scores in favor of the experimental group. In the pre-test results of the experimental
group, it was determined that male students were more successful than female students, but there was
no difference between the male and female students in the post-test results. It was observed that there
was no difference in success between male and female students in both the pre and post test results of
the control group. To collect the qualitative data of the study, the "Semi-Structured Interview Form"
prepared by the researcher was used. The interviews were conducted only with 20 students in the
experimental group. In the analysis of qualitative data, content analysis was used. When the opinions of
the students about the use of intelligence games were examined, it was revealed that all students
enjoyed the intelligence games, they found the use of intelligence games fun and beautiful in the
lessons, and they thought it was useful in learning new things and improving intelligence. It was
determined that most of the students did not have a problem while playing with intelligence games, and
seven students who had problems were observed to have problems in understanding the rules. It was
concluded that the majority of students found the use of intelligence games useful in lessons and that
almost all of them thought that teaching with intelligence games contributed to learning new words.
Keywords: Intelligence game, Word teaching, Turkish as a second language, Refugee students

Bülent Arı, Prof., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu
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559014

Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerisine ilişkin görüşleri /
The opinion of foreign students studying turkish towards writing skills
Yazar:MEHMET SIDDIK SAYIN
Danışman: DOÇ. DR. BÜLENT ARI
Yer Bilgisi: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
/ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Dil öğrenme yöntemleri =
Language learning methods ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Yabancı uyruklu = Foreign domectic ; Yabancı uyruklu öğrenciler =
Foreign domestic students ; Yazma becerisi = Writing skills ; Öğrenme =
Learning ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods

Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
75 s.

Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerisine ilişkin
görüşlerini belirlemektir. Çalışmada Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin "yazma becerisi" hakkındaki
görüşleri ve bu görüşler ışığında sunulan çözüm önerileri yer almaktadır. Araştırmanın çalışma grubu,
Gaziantep ili sınırlarında yer alan Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinde (GAÜN TÖMER) bulunan Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerden oluşmaktadır.
Araştırmada yer alan veriler, odak grup görüşmesi yoluyla elde edilmiştir. Odak grup görüşmelerinden
elde edilen verilerin analizi için nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz ve içerik analizi
yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilerek yazıya dökülen verilerin, betimsel analiz yoluyla
yorumlanmaya hazır duruma getirilmesi sağlanmıştır. Araştırmaya katılan 10'ar kişilik 4 grup
biçiminde toplam 40 öğrenciye ait görüşler ele incelenmiş ve farklılık oranı yüksek olan görüşler
değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlardan biri: Türkçe öğretiminde, yazma
becerisine daha fazla önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, anadilin hedef dili öğrenmede
etkileri olduğu ve Türkçede sesletim, alfabe çalışmaları, yazılı anlatımın çeşitlendirilmesi gerektiği ve
geribildirimler hakkında çeşitli bilgiler de çalışmadan elde edilen diğer bir bulgudur. Bu bilgiler
doğrultusunda, yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışanlara bazı öneriler sunulmuştur.
ANAHTAR SÖZCÜKLER Yabancılar için Türkçe, Yazma Becerisi, Yazma Görüşleri.
The aim of the study is to determine, the opinions of foreign students learning Turkish about writing
skills. The study includes the participating foreign students' opinions regarding "writing skill" and
proposes solutions made in light of those opinions. The study sample consists of foreign students who
are learning Turkish at C1 level. These students study at Gaziantep University, Turkish Education
Application and Research Center (GAUN TÖMER), in Gaziantep. The data was obtained with focus
group discussions. It was analyzed with the use of both descriptive and content analysis techniques.
The data was processed with descriptive analysis in order to be accurately interpreted. The opinions of
40 students, divided into 4 groups consisting of 10 students each, were compiled and finally the 20
students with the highest difference rate were taken into consideration. One of the results of the study,
indicated that more emphasis should be put on writing skills in Turkish education. Moreover, other
input, such as the effect of the mother tongue on learning Turkish, pronunciation rules alphabetical
order, various kinds of writing activities, and other feedback are also included another finding in the
study. In the light of the accumulated information, specific and vital suggestions were made for
teachers in the Turkish language education field. KEY WORDS Teaching Turkish for Foreigners,
Writing Skill, Writing Opinion
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Yabancıların Türkçe yazma becerilerini geliştirmeye yönelik hangi yöntemlerin etkili olacağı
konusunda yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu durum, Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde yazma becerisinin çok çalışılmayan bir alan olduğunu göstermektedir. Bu sebeple bu
çalışma, yapılandırmacı yaklaşımın bir ürünü olan 5E öğrenme modelinin, Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenen öğrencilerin Türkçe yazmaya yönelik tutumlarına, yazma becerilerine etkisini sorgulamak ve
yazma becerisi için kullanılan 5E öğrenme modeliyle ilgili öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desen modelinde
tasarlanmıştır. Araştırma, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi TÖMER'de eğitim gören 78 öğrenci ile
yürütülmüştür. Bu öğrencilerin 37'si deney grubunu, 41'i ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Deney
grubunda araştırmacı tarafından 5E öğrenme modeline uygun şekilde hazırlanan 5E Modeline Uygun
Yazma Etkinlikleri Kitabı, kontrol grubunda ise mevcut Türkçe öğretim setindeki yazma etkinlikleri
kullanılarak yazma eğitimi verilmiştir. Uygulama, haftada 4 saat olmak üzere toplam 6 hafta sürmüştür.
Veri toplama aracı olarak, tamamı araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu", "Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Tutum Ölçeği", "Yazma Formu", "Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Analitik Rubriği" ve "5E Öğrenme Modelinin Uygulanmasına
İlişkin Öğrenci Görüşme Formu" kullanılmıştır. Uygulama öncesinde deney ve kontrol grubundaki
öğrenciler hakkında genel bilgi sahibi olmak için "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Öğrencilerin
Türkçe yazmaya yönelik tutumlarını belirlemek için "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma
Becerisi Tutum Ölçeği", yazma başarılarını belirlemek için ise "Yazma Formu" ve "Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Analitik Rubriği" uygulama öncesinde ve sonrasında her
iki gruptaki öğrencilere uygulanmıştır. Uygulama sonrasında deney grubundaki öğrencilerin uygulanan
modele ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen "5E Öğrenme
Modelinin Uygulanmasına İlişkin Öğrenci Görüşme Formu" kullanılmıştır. Veri toplama araçları ile
elde edilen verilere ait ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde değerleri betimlemeli istatistikle
analiz edilmiştir. Araştırma problemlerinin çözümü için bağımsız örneklemler t-testi, bağımlı
örneklemler t-testi, Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Öğrenci
görüşme formları, nitel veri değerlendirme tekniklerinden içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri ile
değerlendirilmiştir. Yapılan deneysel çalışmada yazma eğitiminin, 5E öğrenme modeline uygun şekilde
yapıldığı deney grubu ile mevcut öğretim programına göre yapıldığı kontrol grubu öğrencilerinin tutum
ve yazma başarısı puan ortalamaları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olduğu belirlenmiştir. Nitel bulgular da bu farkı destekler niteliktedir. Çalışmanın sonunda, 5E
öğrenme modelinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçe yazmaya yönelik
tutumlarına ve yazma başarılarına anlamlı düzeyde katkı sağladığı ortaya çıkmıştır.
There have been limited number of studies on methods to develop Turkish as a foreign language
learners' writing skill. This indicated that writing skill in teaching Turkish as a foreign language has not
been investigated adequately. Thus, this study was carried out with the aim of investigating impact of
5E learning model on Turkish as a foreign language learners' attitudes towards writing and writing
skills and of determining their views on 5E learning model used for writing skill in this study. The
study was designed as quasi-experimental model with pretest-posttest control group. The research was
carried out with 78 students studying at Hatay Mustafa Kemal University TÖMER (Turkish Language
Teaching Center). The treatment group consisted of 37 students while the control group included 41
students. The writing instruction was held by using "The Book of Writing Activities Based on 5E
Model" developed by the researcher in the treatment group, and by using writing activities included in
the current Turkish language teaching book set in the control group. The intervention lasted for 6
weeks – 4 hours per week. As data collection tools, "Personal Information Form", "Scale of Attitude
towards Writing Turkish as a Foreign Language", "Writing Form", "Analytical Rubric for Assessing
Writing Turkish as a Foreign Language" and "Student Interview Form for Getting Information about
Implementation of 5E Learning Model", all of which were developed by the researcher. The "Personal
Information Form" was used to obtain general information about the students in the treatment and
control groups before the intervention. The "Scale of Attitude towards Writing in Turkish as a Foreign
Language" to determine the students' attitudes, "Writing Form" and "Analytical Rubric for Assessing
Writing in Turkish as a Foreign Language" to determine their writing achievement were employed in
both groups before and after the intervention. Furthermore, the "Student Interview Form for Getting
Information about Implementation of 5E Learning Model" was used in order to receive the treatment
group students' views towards the model following the intervention. Mean, standard deviation,
frequency and percentage values regarding the data obtained through the data collection tools were
analyzed by descriptive statistics. Independent samples t-test, dependent samples t-test, Mann-Whitney
U test and Wilcoxon's signed ranks test were employed to solve the research problems. The student
interview forms were assessed by using techniques of content analysis and descriptive analysis. It was
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concluded in this empirical research that there was a statistically significant difference between attitude
and writing achievement mean scores of the treatment group students on whom the writing instruction
was given based on 5E learnings model and of the control group students on whom the writing
instruction was conducted based on the current instructional program, and the difference was in favor
of the treatment group. The qualitative data confirmed this difference. At the end of the study, it was
revealed that 5E learning model contributed significantly to attitudes and writing achievement of the
students learning Turkish as a foreign language.
Bülent Gül, Prof., Eskişehir Osmangazi Üniveritesi Yeni Türk Dili
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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) , an analysis concerning whether they have successfully
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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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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 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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Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel seviye konuşma becerisi için yeni bir
izlence örneğinin hazırlanması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda Avrupa Ortak Çerçeve
Metnindeki konuşma becerisi yeterlikleri ışığında kazanımlar oluşturulmuştur. Konuşma becerisi
yeterlikleri "Üretken Etkinlik ve Stratejiler" ile "Etkileşimsel Etkinlikler ve Stratejiler" olarak iki ana
başlık altında toplanmıştır. Başlıklara uygun olarak toplamda 41 kazanım oluşturulmuş ve tanımlayıcısı
olmadığı için dört yeterlik için kazanım oluşturulmamıştır. Günümüzde yurt içinde ve yurt dışında en
fazla kullanılan kitaplar arasında yer alan Yunus Emre Enstitüsü'nün Yedi İklim Türkçe, Gazi
TÖMER'in Yabancılar İçin Türkçe ve Ankara TÖMER'in Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe adlı
hazırlamış olduğu A1 ve A2 seviye kitaplarının konuşma becerisi bölümleri oluşturulan kazanımlar
bakımından incelenerek yeterliklere uygunluğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Betimsel nitelikte olan
araştırmanın bu bölümünde veriler tarama modeline göre toplanmıştır. Bu bağlamda Üretken Etkinlik
ve Stratejileri Yedi İklim Türkçe ders kitabında % 24, Yabancılar İçin Türkçe % 41, Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe'de %35 oranlarında tespit edilmiştir. Etkileşimsel Etkinlikler ve Stratejileri
Yedi İklim Türkçe ders kitabında % 30, Yabancılar İçin Türkçe % 53, Yeni Hitit Yabancılar İçin
Türkçe'de %17 oranlarında saptanmıştır. Bu belirtilerden hareketle ders kitaplarında Üretken Etkinlik
ve Stratejilerinin Etkileşimsel Etkinlikler ve Stratejilerine oranı Yedi İklim Türkçe ders kitabında %
63'e %37, Yabancılar İçin Türkçe % 60'a % 40, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe'de % 73'e %23
oranlarında olduğu bulunmuştur. Bu bulgular ışığında da konuşma becerisi için bir izlence örneği
hazırlanmıştır.
In this study, it is aimed to prepare a new example of a program for speaking at a basic level in
teaching Turkish as a foreign language. Towards this end, the earnings have been made in the light of
speaking skill competence of the Common European texts. Speaking skills competencies are grouped
under two headings as "Productive Efficiency and Strategies" and "Interactive Activities and
Strategies". There were 41 earnings in total in accordance with the titles, and no earnings were made
for four qualifications since they had no identifiers. The earnings achieved by speaking skills parts of
the A1 and A2 level books, like Seven Climate Turkish (Yedi İklim Türkçe) of Yunus Emre Institute
(YEE), which is the most used text book across the country and abroad, Turkish for Foreigners of Gazi
TÖMER and New Hitit (Yeni Hitit) Turkish for Foreigners of Ankara TÖMER were assessed to find
out the suitability of the qualifications. In the descriptive study, datas were collected according to the
searching model. In this context, Productivity Efficiency and Strategies were found at 24% in the
Seven Climate Turkish, 41% in Turkish for Foreigners of Gazi and 35% in New Hitit of Ankara while
Interactive Activities and Strategies were found at 30% in the Seven Climate Turkish, 53% in Turkish
for Foreigners of Gazi and 17% in New Hitit of Ankara. Based on this statement, the ratio of the
Productivity Efficiency and Strategies to the Interactive Activities and Strategies is 63% to 37% in
Seven Climate Turkish, 60% to 40% in Turkish for Foreigners, 73% to 20% in New Hitit. In the light
of these findings, a sample programme was prepared for the purpose speaking skills.
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Bu tez çalışmasında, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin B-1 düzeyinde metin yazmada yaptıkları
yazım hatalarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel veri toplama tekniği kullanılmıştır. Bu
tez çalışmasının nitel verilerinin toplanmasındaki örneklemini Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TUAM) dil eğitimi gören51 öğrenicinin 2012'de İnternet Tabanlı
Türkçe Yeterlik Sınavı Yazma Becerisi Bölümünde (ITS) yazdığı 62 metin oluşturmaktadır.
Öğrenicilerin yazma becerileri incelenirken ilgili bölümde kendilerine verilen konularda oluşturdukları
metinler ele alınmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinde olan durum çalışması ile nicel
araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu tez çalışmasında değerlendirmeye alınan metinlerin hata analizi
Kendi Kendine Derlem Platformu'nun (KKDP) "Öğrenici Derlem Modülü" (ÖDM) kullanılarak
yapılmıştır. ÖDM kullanılarak yapılan hata analizi iki ana başlık altında (1. Yapılan Sözcük Yanlışları
2. Sözdizimsel Yanlışlar) yer alan toplam on bir alt başlıkta incelenmiştir. Yapılan hata analizinin
sonucunda öğrenicilerin sözcük düzeyinde sözdizimsel düzeyden daha fazla hata yaptıkları
gözlenmiştir. Öğrenicilerin sözcük düzeyinde ise belirlenen alt başlıklardan en fazla ses olaylarına
uyum, eklerin kullanımı, bağlaçların kullanımı ve birleşik kelimelerin yazımında hata yaptıkları
gözlenirken; sözdizimsel düzeyde ise öğrenicilerin en fazla hatayı belirlenen alt başlıklardan cümle
kuruluşlarında yaptıkları gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yazma Becerisi, B-1 Düzeyi, Yabancı Dil
Olarak Türkçe, Danışman: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN, Mersin Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Anabilim
Dalı, Mersin.
With this thesis it's aimed to figure out the spelling mistakes made by learners of Turkish as a foreign
language in B-1 level text writing. In this study quantitive data collection technique has been used. The
samples of qualitative data collection in this thesis consists of 62 texts written in Internet based Turkish
efficiency test by 51 learners having language education in Mersin University in 2012, Turkish
Teaching Application and Research Center. While the writing skills of the learners being examined, the
texts they created on the subjects which were assigned before, have been handled. In this study,
qualitative and quantitative research method, has been used. The error analysis of the collected texts in
this study has been done by using Learner Corpora Module of Do It Yourself Corpora Platform. Error
analysis which has been done by using Learner Corpora Module has been done under two main titles
(1.Errors in vocabulary 2.Errors in Syntax) and 11 subtitles in total. The result of the error analysis
figure out that the learners made more mistakes in vocabulary than syntax. In vocabulary section, the
learners made mistakes mostly in adopting to sound events, using affixes, conjunctions and spelling
compound words. In syntax, they made mistakes mostly in forming sentences. Key Words: Writing
skills, B-1 Level, Turkish as a foreign language. Advisor: Associate Professor Dr. Bülent ÖZKAN,
Mersin University, Turkish Education Main Subject of Study, Mersin
Tez No İndirme Tez Künye
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
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Çalışma kapsamında, Türkiye Türkçesindeki önadların A madde başı konumunda olan
sözlükbirimlerden ?Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü? oluşturulması 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 ?109K104TÜBİTAK-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/

Cahit Kavcar, Prof. Emekli
Tez No İndirme
117613
Bu tezin, veri tabanı üzerinden
yayınlanma izni bulunmamaktadır.
Yayınlanma izni olmayan tezlerin
basılı kopyalarına Üniversite
kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS
üzerinden) erişebilirsiniz.
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Case endings in teaching Turkish as a
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Grammar-suffixes ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching
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 caseendings.
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Belçika flaman bölgesi temel eğitim okulları I-VI. sınıflarındaki kültür
sanat etkinliklerinin Türk kökenli çocuklar açısından incelenmesi (Anvers
ili örneği) / A research on culture/art activities in I-VI grades of the
elementary schools in belgian flamish region in terms of Turkish origin
students (case from Anvers province)
Yazar:HAKAN SERHAN SARIKAYA
Danışman: PROF. DR. CAHİT KAVCAR
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimin
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sınıflarında yürütülen kültür sanat etkinlikleri Türk kökenli çocuklar açısındanincelenmistir.
Arastırmada okul eğitim etkinlikleri içinde önemli bir yeri olandrama/tiyatro etkinlikleri üzerinde
yoğunlasılmıs, veriler ısığında Anvers iliörneğinde yürütülen drama/tiyatro çalısmalarının Türkçe ve
Türk Kültürü Dersiile okul öğretim programlarındaki yeri ortaya konmus; derslerde
yapılandrama/tiyatro çalısmaları ile ilgili gözlemlere ve Türk sivil toplum kuruluslarınınprojelerinden
örneklere yer verilmistir. Elde edilen bulgular ısığında gelistirilenönerilerin, Türk kökenli çocukların
Flaman Eğitim Sisteminde yasadıklarısorunların çözümüne yeni açılımlar getireceği
düsünülmektedir.Arastırmam sırasında bana yol gösteren değerli danısmanım Prof.DrCahit Kavcar'a;
tez izleme komitesinde yer alan ve görüsleri ile arastırmamadestek veren hocalarım Prof. Dr. Ayse
Çakır İlhan, Prof. Dr Mahmut Tezcan,Prof. Dr Nizamettin Koç'a; yıllarca sanat eğitimi ve eğitimde
drama üzerineyürüttüğü çalısmaları ile, gerçeklestirdiğim arastırma için beni yüreklendirenve ilham
kaynağı olan Prof. Dr İnci San'a; tiyatro sanatına birlikte gönülverdiğimiz, önerileri ile yolumu
aydınlatan yazar/yönetmen/oyuncu YesimEyüboğlu'na; Arastırma sürecini birlikte tartıstığımız
Anvers'teki Türkçe veTürk Kültürü Dersi Öğretmeni Dr. Faruk Yaylacı'ya; Türkçe
anketlerinFlamanca'ya, Flamanca metinlerin ise Türkçe'ye çevirilerini titizliklegerçeklestiren eğitimci
çevirmen Emine Kas ve Abdullah Uslu'ya; tezin Türkçeyazımını titizlikle gözden geçiren Aysel
Özfırat'a; tez çalısmama destek verenAvrupa Ekspres, Anadolu Dergisi ve Binfikir gazeteleri
çalısanlarına;anketlerin uygulanması ve kaynak konusunda destekte bulunan T.C. BrükselBüyükelçiliği
Eğitim Müsavirliği'ne, Göç Arastırma, Eğitim ve UygulamaEnstitüsü (İRFAM) Müdürü Dr. Altay
Manço'ya; İngilizce çevirilerde katkısunan Serpil Yüruker'e; görsel düzenlemeler için İhsan
Aksehirli'ye; varlıklarıile bana güç veren annem, babam, kardeslerim ve arkadaslarıma;
arastırmasürecinin basında Anvers'te dünyaya gelen sevgili kızım Ezgi'yi binbir emekile büyüten ve
özverili tutumuyla bana fırsat tanıyan sevgili esim ÇiğdemSavcı Sarıkaya'ya sonsuz tesekkürler.
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This study aimed at examining the culture/art activities carried out in IVIgrades of the elementary
schools in Belgian Flamish Region in terms ofTurkish origin students. One of the qualitative methods,
?situation study?design based on analyzing one or more situation within its limits (situation,time, etc.)
with a descriptive and holistic approach was used. The populationof the study is 178 I-VI grade
students taking Turkish and Turkish culturecourses and also 76 Turkish origin children from three
different elementaryschools in Anvers. Turkish origin children can be said to represent Turkishorigin
children at I-VI grades in Anvers province of Belgian Flamish Region.In the study, first of all, the
educational system of Flamish Region in Belgiumwas described and then the position of Turkish origin
children in the systemwas defined. Then the data gathered by means of questionnarie based onopinions
of teachers of Turkish and Turkish Culture course, andcommunication and adaptation problems of
Turkish origin children weremanifested. In the framework of the problems defined in the study,
Turkishlanguage and Turkish culture courses in Anvers province were examined,these courses and
drama/theatre activities carried out in the selectedschools are stated with curriculum and practical
dimensions. The findingsshow that the drama/theatre and culturel activities in Flamish Region
schoolsare insufficient on account of some practices towards communication abilitiesand adaptation
processes of I-VI grade Turkish origin students. It is hopedthat recommendations proposed would
contribute to solve the problemsdefined in the study.
Celile Eren Ökten, Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Turkish as a second language
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Bu çalışmada ikinci dil olarak Türkçe öğrenmekte olan öğrencilerin söz edimi kullanımlarını artırmak
ve edim bilimsel yetkinliklerini geliştirmek için çeşitli yazma etkinlikleri önerilmiştir. J. L. Austin'in
1955'te ileri sürdüğü ve 1979'da John Searle'ün geliştirdiği söz edimi kuramı araştırmanın temelini
oluşturmaktadır. Bu kuramdan hareketle ikinci dil ve yabancı dil öğretiminde edim bilimsel yaklaşımın
nasıl ele alındığı konusunda bir alan araştırması yapılmıştır. Daha sonra İstanbul A2 ve B1 Türkçe
kitaplarındaki (2018) konular incelenerek danışma, bilgi isteme, sohbet başlatma, tavsiye verme gibi
söz edimlerine kitapta ne sıklıkta yer verildiği ve öğrencilerin yeni söz edimi üretmelerine olanak
verilip verilmediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin, kitap üzerinde ve kitap dışı
materyallerle gerçekleştirdikleri yazma etkinliklerinde nasıl ve ne kadar söz edimi ürettikleri ve
üretilen çıktıların ADOÇP (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) A2 ve B1 edim bilimsel yeterlilik
ölçütlerini karşılayıp karşılayamadığı incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini, 2018-2019 akademik yılı
boyunca İstanbul'da uluslararası bir İmam Hatip Lisesine gitmekte olan 12 yabancı öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi eylem araştırmasıdır. Bu araştırmada, bir soruna yönelik
uygulamanın gelişmesini sağlamak amacıyla uygulama odaklı eylem araştırmasından yararlanılmıştır.
Veriler gözlem, etkinlikler, çalışma kağıtları, WDCT (Writing Discourse Completion Test) yoluyla
toplanmıştır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin yazma becerisindeki metin oluşturma farkındalıkları
artarak söz edimlerini kullanırken farklı durumlara uyarlayabildikleri, bağlaşıklık ve tutarlılık açısından
daha doğru ifadeler ürettikleri tespit edilmiştir.
In this study, it has been proposed various writing activities in order to improve pragmatic competence
of the students who learn Turkish as a second language. The speech acts theory, which brought forward
by J. L. Austin in 1955 and developed by John R. Searle in 1979 forms the basis of the research. Based
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on this theory, field research has been conducted on how the pragmatic approach to performance in a
second language and foreign-language teaching is handled. Afterwards, the subjects in the Turkish
Main Course Books of Istanbul A2 and B1 (2018) were examined and it was determined how often the
speech acts such as consultation, requesting information, starting a conversation, giving advice were
included in these books and whether the students were allowed to produce new speech acts. In addition,
how and how much speech acts were produced by the students during the writing activities they carried
out on books and with non-book materials was examined. The sample of the study consists of 12
foreign students attending an international Imam Hatip High School in Istanbul during the 2018-2019
academic year. The research method is action research. In this study, application-oriented action
research was used to develop the practice for a problem. Data were collected through observation,
activities, worksheets and WDCT (Writing Discourse Completion Test). As a result of the study, it was
found that students' awareness of text-making in writing skills increased and they could adapt to
different situations while using verbal expressions and produce more accurate expressions in terms of
cohesion and coherence.

Caner Kerimoğlu, Prof., Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
368256
Yabancı dil olarak Türkçede –dır biçimbiriminin öğretimi üzerine ders
malzemesi hazırlama / Preparing course materials for teaching -dir
morpheme in Turkish for foreigners
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Danışman: DOÇ. DR. CANER KERİMOĞLU
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
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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.
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
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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.
Cemal Saraç, Dr.Öğr.Ü.
Tez No İndirme Tez Künye
298530
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
Dizin:Askeri okullar = Military schools ; Dil öğrenimi = Study of
languages ; Hava Harp Okulu = Air Force Academy ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign
language learning ; Yabancı uyruklu = Foreign domectic ; Yabancı uyruklu
öğrenciler = Foreign domestic students ; Yabancılar = Foreigners ;
Öğrenciler = Students ; Öğrenme = Learning ; Öğrenme güçlüğü =
Learning difficulty

Durumu
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.
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
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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.
Cengiz Alyılmaz, Prof., Bursa Uludağ Üniversitesi Eski Türk Dili
Tez No İndirme Tez Künye
418257
Yabancılara Türkçe öğretimi uygulamalarının kültürel farkındalık
oluşturma açısından incelenmesi / Investigation of Turkish teaching
applications for foreigners in terms of creating cultural awareness
Yazar:ONUR ER
Danışman: PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Farkındalık = Awareness ; Kültür
= Culture ; Kültürel etki = Cultural effect ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yabancılar = Foreigners ; Öğretim = Teaching
; Öğretim yöntemleri = Teaching methods

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2015
354 s.

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
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,
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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, semistructured 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 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
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
389169
Yabancılara Türkçe öğretiminde öğrenen özerkliği süreçlerinin
incelenmesi / Examining of the learner autonomy' processes in Turkish
teaching for foreigners
Yazar:NURŞAT BİÇER
Danışman: PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil eğitimi = Language education ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Öğrenen özerkliği =
Learner autonomy ; Öğretim = Teaching ; Öğretim süreçleri = Teaching
processes
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Doktora
Türkçe
2015
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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 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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Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
433808
Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarının, yazma becerisi öz Onaylandı
yeterliklerinin ve Türkçe yazma becerilerinin incelenmesi / An investigation Doktora
of foreign students' learning approaches, self-efficacies in writing skills and Türkçe
their writing skills in Turkish
2015
Yazar:SIDDIK BAKIR
278 s.
Danışman: PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil
eğitimi = Foreign language education ; Yabancı uyruklu öğrenciler =
Foreign domestic students ; Yazma becerisi = Writing skills ; Yazılı anlatım
= Written expression ; Öz yeterlilik = Self-efficacy ; Öğrenme = Learning ;
Öğrenme yaklaşımları = Learning approaches ; Öğrenme yaklaşımları =
Learning approaches
Bu çalışmada Türkçe hazırlık öğrenimi görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin yazılı anlatım
çalışmaları ve öğrenme yaklaşımları ile yazma becerisi öz yeterlikleri değerlendirilmiş; öğrencilerin
öğrenme yaklaşımları, yazma becerisi öz yeterlikleri ve yazılı anlatım çalışmalarında yaptıkları hata
tipleri belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesi
DİLMER, İstanbul Üniversitesi DİLMER ve Gaziantep Üniversitesi TÖMER'de öğrenim gören C1
düzeyindeki öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş C1 düzeyindeki
172 öğrencinin tamamına ulaşılmıştır. Araştırma süresince ölçme aracı olarak araştırmacı tarafından
alan uzmanı görüşleri alınarak seçilen "Yazılı Anlatım Çalışması, Büyükikiz (2010) tarafından
geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Senemoğlu (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan; geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları yapılmış olan Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri Ölçeği ve Büyükikiz
(2009) tarafından geliştirilen Yazma Becerisi Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analiz
edilmesi sürecinde, hangi testlerin kullanılacağına karar verebilmek amacıyla öncelikle öğrenme
yaklaşımları, yazma becerileri öz yeterlik ölçeğinden elde edilen değerlerin parametrik testlerin temel
varsayımlarını karşılayıp karşılayamadıkları incelenmiştir. Bu bağlamda verilerin homojen dağılım
sergileyip sergilemediğini belirlemek için Levene homojenlik testi ve normal dağılım için ise
Kolmogorov Smirnov normallik testi yapılmıştır. Veri setinin normal dağılım gösterdiği belirlendiği
için Bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Faktörlü Varyans Analizi-ANOVA yapılarak veriler
analiz edilmiş ve değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Değişkenler arasında anlamlı
farklılıkların belirlendiği durumlarda çoklu karşılaştırma testlerinden Post Hoc Scheffe ve LSD testleri
kullanılarak farkın kaynağı belirlenmeye çalışılmıştır. Veri analizinin tüm aşamalarında p=0.05 değeri
kritik değer olarak kabul edilmiştir.Araştırma sonucunda, Türkçe hazırlık öğrenimi görmekte olan
yabancı uyruklu öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarında yaptıkları hata tipleri belirlenmiş ve
öğrenme yaklaşımları, yazma becerisi öz yeterlik algıları ile bunlar arasındaki ilişki ortaya konmuştur.
In this study, the written expression studies, learning approaches and writing skill self-sufficiency of
foreign students who receive Turkish preparation were assessed; learning approaches, writing skill selfsufficiency and the types of mistakes that the students make in written expression studies were
determined. The target group of the research includes C1 level students receiving education in Atatürk
University DİLMER, Istanbul University DİLMER and Gaziantep University TÖMER in 2013-2014
academic year. Sampling method was not used in the research and 172 students at C1 level were all
included. During the research, in accordance with domain experts' opinions; Written Expression Study,
Induvidual Knowledge Form developed by Büyükikiz (2010), Learning Approaches and Studying
Skills Measure -adapted Turkish by Senemoğlu- of which validity and reliability studies were
conducted and Writing Skill Self-Efficacy Measure developed by Büyükikiz (2009) were used as
assessment and evaluation instruments. In the process of data analysis, in order to determine which
tests would be used, learning approaches and the data collected by writing skills self-efficacy measure
were tested as to whether they correspond basic assumptions of parametric tests. In this regard, in order
to determine whether the data present homogeneous distribution, Levene homogeneity test and for
normal distribution; Kolmogorov Smirnov normality test were used. As it was determined that the data
set presents a normal distribution, the data were analysed with t test for independent samples and
Single Factoral Variance Analysis, and relations between variances were established. For cases in
which reasonable differences were established, By Post HocScheffe and LSD tests out of multiple
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comparison tests were used to state the source of the difference. The value of p=0.05 was recognized as
the critical value in all of the data analysis steps.In the wake of the research, the types of mistakes that
the foreign students at Turkish prep school make in written expression studies were determined; and
the relation between learning approaches and writing skill self-sufficiency senses was revealed.
Deniz Melanlıoğlu, Doç.Dr., Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
477503
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bir materyal çalışması:
Temalara uygun şarkılar oluşturma /
Yazar:NURDAN GÜREL
Danışman: DOÇ. DR. DENİZ MELANLIOĞLU
Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil = Foreign language ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim araçları
= Teaching aids ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods ; Şarkılar
= Songs

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2017
149 s.

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 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
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enjoyable.
Tez No İndirme Tez Künye
532334
Türkçe öğrenen yabancılar için Dede Korkut hikâyeleri'nin B1 düzeyinde
sadeleştirilmesi / Simplification of Dede Korkut stories for foreigners
learning Turkish at level B1
Yazar:ASLI AKINCILAR
Danışman: DOÇ. DR. DENİZ MELANLIOĞLU
Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dede Korkut Kitabı = Dede Korkut Book ; Dil öğretimi = Language
teaching ; Dilde sadeleştirme = Language simplification ; Hikaye kitapları
= Story books ; Sadeleştirme = Simplification ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yardımcı okuma kitapları = Supplementary
reading books

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
353 s.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ders kitaplarının tek başına yeterli olmadığı bilinen bir
gerçektir. Ders kitaplarının yanında öğretim sürecini destekleyecek yardımcı okuma kitapları da
hazırlanmalıdır. Yardımcı okuma kitapları, öğrenicilerin kelime hazinesini geliştiren ve eğlenerek
öğrenmelerini sağlayan önemli materyallerdir. Aynı zamanda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen
öğreniciler, yardımcı okuma kitapları ile Türk kültürünü de yakından tanımaktadır. Bu çalışmada,
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğreniciler için Dede Korkut Hikâyeleri'nin B1 düzeyinde
sadeleştirilmesi amaçlanmıştır. Sadeleştirme yapılırken Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nin
okuma kazanımları ve Türkçeye Yolculuk kitaplarının B1 seviyesinde verilen dil bilgisi yapıları
dikkate alınmıştır. Sadeleştirme aşamasından sonra hikâyelere yönelik tüm becerileri kapsayacak
nitelikte etkinlikler ve okuma metinleri hazırlayacak kişilere yol göstermesi amacıyla bir yönerge
örneği hazırlanmıştır.
It is a fact that textbooks alone are not sufficient in teaching Turkish as a foreign language. In addition
to textbooks, supplementary reading books to support the teaching process should be prepared.
Auxiliary reading books are important materials that enable learners to develop vocabulary and learn
by amusing. At the same time, learners who learn Turkic language as a foreign language are also
acquainted with Turkish cultural artifacts with helpful reading books. In this study, it was aimed to
simplify Dede Korkut Stories at B1 level for learners who are learning Turkish as a foreign language.
When simplification is made, the reading achievements of the European Common Suggestion
Framework for Dillers and the linguistic information given at the B1 level of the Turkish Travel
Journals are taken into consideration. After the simplification phase, a guideline example has been
prepared in order to guide the persons who will prepare the activities and the reading texts in the
quality to cover all the skills for the stories.

Deniz Ortaçtepe, Doç.Dr., Middlebury Institute of International Studies
Tez No İndirme Tez Künye
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
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 ;

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
İngilizce
2015
148 s.
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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' selfimages, b) being trained in ELT and being experienced in 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.
Derya Yaylı, Prof., Pamukkale Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu
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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazmaya yönelik tutum ve
kaygıları / Attitude and apprehension of people learning Turkish as
a foreign language towards writing
Yazar:SERDAR AKBULUT
Danışman: DOÇ. DR. DERYA YAYLI
Yer Bilgisi: Pamukkale Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Kaygı = Anxiety ; Tutumlar = Attitudes ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yazma kaygısı = Writing anxiety ;
Yazma öğretimi = Writing training ; Ölçekler = Scales

Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
83 s.

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 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
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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
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
555213
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının
Onaylandı
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçevesi açısından incelenmesi /
Yüksek
Examination of the textbooks used in teaching Turkish to foreigners in
Lisans
terms of the common European Framework of Reference for Languages
Türkçe
Yazar:ÖMER SÖNMEZ
2019
Danışman: PROF. DR. DERYA YAYLI
218 s.
Yer Bilgisi: Pamukkale Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal
Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi = Common European
Framework of Reference for Langugage ; Ders kitapları = Textbooks ; Dil
öğretimi = Language teaching ; Eğitim araçları = Educational tools ;
Kitaplar = Books ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching
Bu çalışmada Avrupa Konseyi Diller Birimi'nce dil öğretim sürecine bir ölçün getirmek amacıyla
ortaya konan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ndeki temel dil becerilerine ilişkin
yeterlikler incelenmiş, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan A1-A2 ders kitaplarındaki
temel dil becerilerine ilişkin etkinliklerin Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ndeki
yeterliklere göre ne durumda olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamına Gazi Üniversitesi
TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Seti A1-A2 Ders Kitapları, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe
Öğretimi Seti A1-A2 Ders Kitapları, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi (Yedi İklim) A1-A2 Ders
Kitapları, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Seti A1-A2 Ders Kitapları alınmış, söz konusu
dil öğretimi kitapları Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'nde geçen dil yeterliklerine göre
temel dil becerilerine ilişkin etkinlikler açısından incelenmiştir. Birinci bölümde problem durumu,
araştırmanın amacı, önemi ve sınırlılıkları ile araştırmanın sayıltıları ve tanımları aktarılmış, ikinci
bölümünde kuramsal çerçeve ve araştırmalar hakkında bilgi verilmiş, üçüncü bölümünde yöntemle
ilgili bilgiler sunulmuş, dördüncü bölümündeki bulgu ve yorumlardan sonra, son bölümde ise
tartışmalar ve çalışmanın sonuçları yer almıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin başlıcaları
şöyle sıralanabilir: Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'nde görülen iletişimsel dil yeterliğini
ön planda tutma ve dilin kullanımına önem verme gibi öncelikli özelliklerin yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi setlerinin tamamında benimsendiği görülmüştür. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve
Metni'nde etkileri görülen İşlevsel/Kavramsal Yaklaşım, dil kullanıcısına görelik ilkesinden hareketle
öğrenme sorumluluğunu dil kullanıcısına vermekte, bilginin sahipliğinin dışında bilginin işlevselliği ön
plana çıkmakta, öğretmeni bir "eğitim ortamı düzenleyicisi ve rehber" kabul ederek problem durumunu
dikkate almaktadır. Söz konusu çerçevenin dil öğretiminde hedef dilin kültürel boyutunu ön plana
tutması, araştırma kapsamına alınan örneklem ders kitaplarında da görülmektedir. Anahtar Sözcükler:
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni, Yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi kitapları Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Avrupa Dilleri
Öğretimi Ortak Çerçeve Metni, Yabancı dil olarak Türkçe dil öğretim kitapları
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This study firstly presents the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
with an educational perspective, which was introduced by the Language Service of the General
Secretariat of the Council of the European Union to initiate a standard for language teaching.
Additionally, the study aims to identify how the textbooks used in teaching Turkish as a foreign
language courses draw on the framework as well as analysing how basic linguistic competencies and
activities are recruited in these textbooks. For the analysis, Gazi University TOMER teaching Turkish
textbooks bundle for the foreigners, Istanbul University teaching Turkish textbooks bundle for the
foreigners, Yunus Emre Institute (Yedi Iklim) teaching Turkish textbooks, Yeni Hitit teaching Turkish
textbooks bundle for the foreigners are chosen. These books are analysed according to the CEFR
competences' (can do statements') basic linguistic competences and activities. The first part of the study
comprises of the problem statement, research aim, significance and limitations, as well as the
hypothesis and definitions. The second part includes the conceptual framework and the literature
review while the third part discusses the methodology used for the study. The fourth part is where the
findings are presented and the final part constitutes the discussion, suggestions as well as the
conclusion. Main findings of the study are as follows: all teaching Turkish as a foreign language
textbooks adopt features such as highlighting the communicative language competency and language
use, which are present in the CEFR guides. The functional /conceptual approach, whose effects could
be identified in the CEFR guides, adopts the student-centred principle, gives the learning responsibility
to the student, favours the functionality of the knowledge rather than mastering it, positions the teacher
as the facilitator and highlights the problem status. Cultural featuring of the framework in language
learning are identified in the analysed books as well. Keywords: Teaching Turkish as a foreign
language, the Common European Framework of Reference for Languages, CEFR, teaching Turkish as
a foreign language textbooks
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Bu çalışmanın amacı, Austin ve Searle tarafından geliştirilen Söz Edimleri Kuramı'nın ışığında, rica
söz edimlerinin farklı bağlamlarda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler tarafından kullanımlarını
belirlemektir. Bu çalışma betimsel modelde yapılan nitel bir araştırma desenine sahiptir. Araştırmada
75 birinci dil Türkçe konuşuru ve 262 ikinci dil Türkçe konuşurunun oluşturduğu iki örneklem
grubundan veriler uygun örnekleme yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri Söylem Tamamlama
Testi aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde Blum-Kulka ve
Olshtain'in sınıflandırmasında yer alan Blum-Kulka'nın oluşturduğu rica stratejilerinden
yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, ikinci dil Türkçe konuşurların ilk kez veya az
karşılaştıkları durumlarda rica söz edimini kullanırken, birinci dil Türkçe konuşurların daha çok,
sezgilerine veya dilbilgisi bilgilerine ya da aktarımlara göre rica söz edimlerini seçtikleri görülmüştür.
Bu araştırmada elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde Türkçeyi anadili olarak öğrenen
birinci dil Türkçe konuşurlarının rica etme ediminin izin/onay isteme ve bilgi alma alt ulamlarında
ikinci dil olarak Türkçe öğrenenlerden farklı stratejileri kullandıkları, ancak eylem isteme alt ulamında
genellikle aynı stratejilere yöneldikleri tespit edilmiştir. Ayrıca kişilerarası ilişkinin, yaşın ve toplumsal
statünün, dilsel yetinin verilen yanıtları birinci dil olarak Türkçe konuşanlarda daha çok etkilediği,
yabancı öğrencilerde ise bu ilişkinin ya da statünün tam anlamıyla bilinmemesinden dolayı verilen
yanıtları yeterince etkilemediği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Edimbilim, Türkçe öğretimi, söz
edimler, rica söz edimi
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The aim of this study was to determine the level of use of request speech acts in different contexts by
those learning Turkish as a foreign language, in the light of the Speech Act Theory developed by
Austin and Searle. This study has a qualitative research design in a descriptive model. In the study, data
from two sample groups consisting of 75 first language Turkish speakers and 262 second language
Turkish speakers were collected by appropriate sampling. The data of the study were collected by the
Discourse Completion Test. In the analysis of the sub-problems of the study, Blum-Kulka's request
strategies, which are included in Blum-Kulka and Olshtain's classification, were used. When the results
of the study were examined, it was seen that the second language Turkish speakers used request speech
act in situations they face for the first time or rarely, and that the first language Turkish speakers chose
to use request speech acts rather based on their intuition, grammar knowledge or language transfer.
Evaluating the results obtained in this research in general, the first language Turkish speakers who
learned Turkish as the mother tongue used different strategies than those learning Turkish as a second
language in the permission/approval and information request subcategories of request speech acts but
tended towards the same strategies in general in action request subcategories. In addition, it was seen
that the interpersonal relationship, age, social status, and linguistic ability affected the responses
frequently in the first language Turkish speakers whereas they did not adequately affect the responses
in the foreign students given that the relationship or status was not fully known. Keywords: Pragmatics,
Turkish language teaching, speech acts, request speech act
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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 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
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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 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.
Dilek Fidan, Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Dizin:Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yaratıcı yazma = Creative writing ;
Yaratıcılık = Creativity
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 towards writing positively and have actuated students' selfefficacy 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 öğretimi yüzyıllar öncesine dayanan Türkçe, Türkiye?de ve dünyanın çeşitli
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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 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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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diller için Avrupa ortak öneriler
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Avrupa Ortak Dil Referansları = Common European Framework ; Dil
öğretimi = Language teaching ; Türk kültürü = Turkish culture ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic
students ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods
Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımının yöntemli ve dil düzeyine
göre yapılmasını sağlamak için B1 dil düzeyinde Türk Kültürü tanımlayıcılarının oluşturulmasıdır.
Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada tarama modeli ve doküman analizi yöntemleri
kullanılmıştır. Bu modelin seçilmesindeki amaç Türk kültürü tanımlayıcıları için bir model önerisi
sunmaktır. Türk kültürü tanımlayıcılarının oluşturulma sürecinde öncelikle yabancılara Türkçe
öğretiminde kullanılan İstanbul B1 öğretim seti içindeki kültürel öğeler Diller İçin Avrupa Ortak
Öneriler Çerçeve Metni AOÇ ( 2013 ) genel yeterlilikler ölçütlerine uygunluğu açısından
değerlendirilerek incelenmiştir. İstanbul B1 setinde yapılan kültür aktarımının genel yeterlilikler
ölçütlerine uymadığı belirlenmiştir. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metni (2013 ) genel
yeterlilikler ölçütlerine uygun kültür aktarımının yapılmasını sağlamak adına, Türk kültürü
tanımlayıcılarının oluşturulması sürecine başlanmıştır. Sürecin birinci aşamasında, AOÇ metninden,
sonraki aşamalarda Avrupa Konseyi tarafından yapılan projelerden, yabancı dil öğretiminde dillere ve
kültürlere çoklu yaklaşımlar projesi (CARAP 2012) verilerinden, çalışmaya uygunluğu bakımından
sadece kültürel ögelerle ilgili veriler taranmıştır. Elde edilen bu verilerden, proje yazarlarının kültürel
alanlar olarak adlandırdıkları veriler, kültürel betimleyicilerin oluşturulması sürecinde hedefleri
oluşturmuştur. Proje yazarlarının kültür bilgisi olarak adlandırdıkları veriler ise Türk kültürü
tanımlayıcılarının hazırlanmasında, kültür aktarımında olması gereken içerik özelliklerini ortaya
koymuştur. Bu bilgilerden hareketle, Türk kültürü tanımlayıcılarının özellikle yöntem kitabı yazarları
tarafından daha rahat kullanımını sağlamak için Türk toplumsal bilgisi içeriği, proje verilerine göre
tarama ve doküman analizi yöntemleriyle araştırılmıştır. Elde edilen veriler Türk kültürü
tanımlayıcılarının bildirime dayalı bilgi boyutunu oluşturmuştur. Türk kültürü tanımlayıcılarının
içeriğini oluşturacak uygulayıcı beceriler B1 dil düzeyinin kültürel yeterlilikleri ile sınırlanması
gerektiğinden, Avrupa Konseyi B1 Eşik Düzey Başvuru Metni ( 2011) projesinin kültürel yeterlilikler
verileri doküman analizi yöntemiyle incelenip, elde edilen veriler Türk kültürü tanımlayıcılarının
hazırlanmasında B1 dil düzeyinde sınırlılıkları olarak belirlenmiştir. Ardından tüm bu veriler ışığında,
Türk Kültürü Tanımlayıcıları model önerisi AOÇ metni ( 2013 ) bağlamında belirtilen tanımlayıcı
yazma ölçütleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi, Kültürel Tanımlayıcılar, Kültür Aktarımı, Türk Kültürü, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi, B1 Dil Düzeyi.
The aim of this study is to develop Turkish culture descriptors at B1 language level in order to enable
the transfer of culture methodologically to foreigners learning Turkish. Scanning model and document
analysis method were used in this research conducted by qualitative research method. The aim of
choosing this method is to present a model proposal for Turkish culture descriptors. In the process of
developing Turkish culture descriptors, in the first place, the cultural elements in the textbook 'İstanbul
B1'were evaluated in terms of conformity with the general competences of Common European
Framework for Languages CEFR (2013). It is observed the cultural transmission in 'İstanbul B1' does
not meet the requirements of general competences. For this reason, in order to ensure cultural transfer
in terms of conformity with the general competences of the CEFR (2013), descriptors were developed.
In the first phase of the process, only data on cultural items were scanned from a project carried out by
the CEFR: A Framework of Reference for Pluralistic Approaches (CARAP 2012). From the data
obtained, the data which the project writers called cultural areas formed the targets in the process of
developing cultural descriptors. This data revealed the features of the content that should be employed
in the preparation of Turkish culture descriptors. Based on this information, Turkish social information
content was examined by scanning and document analysis methods in order to enable textbook writers
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to adopt Turkish culture descriptors easily into their content. The data obtained comprise the
declarative knowledge (savoir) competences of Turkish culture descriptors. Since the cultural skills of
B1 language level should be limited by the skills and know-how (savoir-faire) which would form the
content of the Turkish culture descriptors, the cultural competences data of the Council of Europe B1
Threshold Level (2011) were analyzed by document analysis method. The data obtained were
determined as limitations of B1 language level in the preparation of Turkish culture descriptors. In the
light of all these data, Turkish Culture Descriptors were developed by taking into account the
preparation criteria for descriptors stated in the context of the CEFR (2013). Key Words: : Turkish
Cultural Descriptors, B1 Threshold Level, Turkish Culture, Common European Framework for
Languages, Transfer of Culture, Turkish as a Foreign Language.
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Dizin:Lise öğrencileri = High schools students ; Liseler = High schools ;
Ortaöğretim okulları = Secondary education schools ; Rica kalıpları =
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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 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
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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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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. 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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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Yabancı dil öğretim süreci birden fazla bileşeni bir arada bulunduran çok boyutlu bir süreçtir. Bu
bileşenlerden birisi de, o dilin dilbilgisi kurallarıdır. Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi'nin yeri ve
önemi yadsınamaz bir olgudur. Türkçe'nin yabancı dil olarak yeni bir alan olmasının yanında, dilbilgisi
sorunlarının da dilbilim yöntem ve ölçütlerinden yararlanılarak ortaya konmamış olması, bu süreci
daha da güçleştirmektedir. Bu nedenle, bu çalışmadaki amacımız, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
öğrencilerin öğrenme etkinliğini kolaylaştırma konusunda dilbilgisel katkılarda bulunmak ve öneriler
getirmektir.Türkçede bulunan dilbilgisi sorunlarından birisi de istek ve emir kiplerinin öğretimidir.
Geleneksel dilbilgisi kurallarına göre yazılan, gerek Türkçe'nin yabancılara öğretim kitaplarında,
gerekse Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutulan Türkçe ders kitaplarında istek kipi'nin bütün
kişi çekimleri- kullanılmamakla (ikinci ve üçüncü kişi çekimleri) birlikte- öğrencilere öğretilmekte ve
öğrenme süreci yavaşlamaktadır. Buradan hareketle, çalışmamızda, istek ve emir kiplerinin geleneksel
dilbilgisi kurallarına göre tanımı yapılıp, aynı zamanda işlevlerine göre betimlenmesini destekleyen
görüşlere de yer verilmiş, ve bu iki kipin anlam-biçim-kullanım ölçütlerini temel alan iletişimsel
yaklaşım yöntemine göre öğretilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu nedenle, çalışmamızda, öncelikle,
yabancı dil öğretim yöntem ve yaklaşımları hakkında kuramsal bilgiler verilmiştir. Bu kuramsal bilgi
ve yöntemlere dayanarak, istek ve emir kiplerinin öğretiminde, kullanılan dildeki yapıların öğretilmesi
gerektiği sonucuna ulaşılmış, istek ve emir kiplerinin nasıl öğretileceği konusunda örnek ders planı
verilmiştir.
Foreign language teaching process is a multi dimensional process that resides in more than one
compound.One of these compounds is the grammar rules.We can not ignore grammar rules in language
teaching.In addition to turkish?s being in a new area in foreign language, some ignorance of
grammatical problems maket his process harder.So,the aim of this study is to make people to learn
foreign language easier by 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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Bu çalışma, oyunla öğretim yöntemi uygulamalarının erken yaşta yabancı dil olarak Türkçe
öğrenenlerin yazma becerilerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Diller için Avrupa
Ortak Öneriler Çerçevesindeki (AOÖÇ) temel düzey dil yeterlikleri esas alınarak araştırmacı tarafından
bu düzeye uygun tasarlanan özgün oyunlar ve yazma sınavları ile erken yaşta yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi alanında uygulanabilecek oyunla dil öğretim modeli geliştirilmiştir. Karma yöntem ile
yürütülen bu çalışmanın katılımcılarını, erken yaşta yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1 düzeyinde
101; A2 düzeyinde 124 öğrenci ve onlara ders veren Türkçe öğretmenleri oluşturmuştur. Kontrol
gruplu ön test-son test modeline dayalı olan bu çalışmada, katılımcı öğrenciler seçkisiz atama
yöntemiyle deney grubu ve kontrol grubu olarak belirlenmişlerdir. Uygulama sürecinde, kontrol
grubunda yer alan öğrencilere herhangi bir müdahalede bulunulmazken; deney grubundaki öğrencilere
çalışmanın amaçlarına uygun olarak geliştirilen oyunla öğretim yöntemi uygulanmıştır. Çalışma
öncesinde ön testler olarak uygulanan yazma sınavları ile öğrencilerin yazma becerisi düzeyleri
belirlenmiştir. Çalışma sonunda oyunla öğretim yöntemi uygulamalarının etkisini belirleyebilmek
amacıyla yazma sınavları son testler olarak tekrar uygulanmıştır. Uygulama sonunda elde edilen veriler
SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında uygulanan oyunların, öğrencilerin
yazma becerilerine olan etkisine yönelik öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla uygulamanın
gerçekleştirildiği sınıfların Türkçe öğretmenlerine görüşme formu uygulanmıştır. Bu görüşmelerden
elde edilen veriler içerik analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Tasarlanan oyunların içeriğinin
belirlenmesinde AOÖÇ'de belirtilen temel düzey yazma becerisi kazanımlarından; işlevlerinin
belirlenmesinde Esar sisteminden faydalanılmıştır. Bu doğrultuda A1 düzeyi öğrenenler ile on üç hafta;
A2 düzeyi öğrenenler ile on yedi hafta süren uygulama sürecinde, A1 düzeyi dil öğrenenlere on üç, A2
düzeyi dil öğrenenlere on yedi oyun uygulanmıştır. Çalışmada, erken yaşta yabancı dil olarak Türkçe
öğrenenlerin gereksinimlerine ve ilgi alanlarına yönelik tasarlanmış, özgün içeriğe sahip olan
oyunların, öğrenenlerin Türkçe yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı, öğrenenlere hedef dili
işlevsel olarak kullanabilecekleri ortamlar sunduğu ve öğrenenlerin Türkçe öğrenme motivasyonlarını
artırdığı sonuçları elde edilmiştir.
The aim of this study is to determine the effect of game based teaching methods on writing skills of
Turkish learners as a foreign language at an early age. Based on the basic language competencies of the
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), original language games and
writing exams created by the researcher have been improved to develop a language teaching model that
can be applied in the field of teaching Turkish as a foreign language at an early age. The participants of
this study, which was conducted with mixed method, were 101 students at A1 level and 124 students at
A2 level who were learning Turkish as a foreign language at an early age and the instructors teaching
them. In this study, based on the pretest and posttest model with control group, the participants have
been determined as experimental and control group by random selection method. During the
applications of game based teaching method, no intervention has been made to the students in the
control group. However, in the experimental group, the game based teaching method, which was
developed according to the aims of the study, has been applied. Before the study, students' level of
writing skills have been determined by writing exams which were applied as pretests. The writing
exams have been re-applied as posttests to determine the effect of game based teaching methods at the
end of the study. The data obtained at the end of the application were analyzed using SPSS program.
The interview form has been applied to the Turkish teachers of the classes where the application was
performed, in order to determine the teachers' opinions about the effect of the games on the writing
skills of the students. The data obtained from these interviews have been analyzed with content
analysis methods. The basic level of writing skills outcomes stated in the CEFR were used in
determining the content of the designed games; Esar system was used in determining the functions of
the games.
Emrah Boylu, Dr.Öğr.Ü., İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Bu araştırmanın amacı, Suriyeli öğrencilere ilk okuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen öz yeterlik
algı düzeylerini belirlemek ve cinsiyet, branş, çalışılan kurum, mesleki deneyim, yabancı dil olarak
Türkçe öğretimine yönelik eğitim alma, ilk okuma yazma öğretimine yönelik eğitim alma, ana dili
Türkçe olanlara ilk okuma yazma öğretimi tecrübesi olma, ilk okuma yazma öğretimi sürecinde en çok
zorlandıkları beceri gibi değişkenlerle öğretmenlerin ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik algıları
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmaya, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun
Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında 23 ilde görev yapan 282 Sınıf, Türkçe ve Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmeni katılmıştır. Araştırmada, Suriyeli öğrencilere okuma ve yazma öğreten
öğretmenlerin ilk okuma yazma öğretimine ilişkin öz yeterlik algılarının ne düzeyde olduğunun
belirlenmesi için Delican (2016) tarafından geliştirilen "İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öz
Yeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin kişisel bilgilerini tespit etmek amacıyla
araştırmacı tarafından geliştirilen"Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmaya katılan
öğretmenlerin ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik algı düzeylerini belirlemek ve öz yeterlik algılarını
çeşitli değişkenler açısından incelemek için parametrik testler grubunda bulunan t- testi ve tek yönlü
varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, Suriyeli öğrencilere okuma ve
yazma öğreten öğretmenlerin ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik ortalamalarının 4,41 ile çok yüksek
düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırmada Suriyeli öğrencilere okuma ve yazma öğreten öğretmenlerin
ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik algılarının branş, ilk okuma yazma öğretimine yönelik eğitim
alma ve ana dili Türkçe olanlara ilk okuma yazma öğretimi tecrübesi olma değişkenlerine göre ölçeğin
hazırlık, uygulama ve değerlendirme alt boyutlarının tamamında anlamlı farklılık bulunmuştur.
Çalışılan kurum, mesleki deneyim ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik eğitim alma
durumu değişkenleri ile öğretmenlerin ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik algıları arasında yalnızca
ölçeğin değerlendirme alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Ancak öğretmenlerin ilk okuma
yazma öğretimi öz yeterlik algıları ile cinsiyet ve ilk okuma yazma öğretimi sürecinde en çok
zorlanılan beceri değişkenleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Bu sonuçlar kapsamında Suriyeli
öğrencilere ilk okuma yazma öğretimine yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Öğrenciler, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, İlk Okuma Yazma Öğretimi, Öz Yeterlik
Algısı, Öğretmen Öz Yeterliği
The aim of this study is to determine the teachers' self-efficacy perception levels regarding the First
Literacy Teaching of Syrian students. Gender, branch, working place, professional experience,
receiving education for teaching Turkish as a foreign language, receiving education for First Literacy
instruction, being experienced on the First Literacy Teaching for those the native speakers of Turkish,
and the skills they had the most difficulty in the First Literacy Teaching process. In this research,
survey model which is one of the quantitative research methods was used. 282 Primary School
Teachers, Turkish Teachers and Turkish Language and Literature Teachers working in 23 provinces
within the scope of the Project for Supporting the Integration of Syrian Children into Turkish
Education System (PICTES) participated in the study.In this study, "Self-Efficacy Scale for First
Literacy Teaching" developed by Delican (2016) was used to determine the level of self-efficacy
perceptions of teachers who teach reading and writing to Syrian students. In addition, "Personal
Information Form" was developed by the researcher to determine the personal information of the
teachers.The T-test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) in the parametric tests group were
used to determine the levels of self-efficacy perceptions of the teachers who participated in the study
and to examine their self-efficacy perceptions in terms of various variables. As a result of the study, it
was seen that the teachers who taught reading and writing to the Syrian students had a very high level
of self-efficacy average of 4.41.In the study, significant differences were found in the sub-dimensions
of the scale's preparation, implementation and evaluation according to the variables of self-efficacy
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perceptions of teacherswho teach reading and writing to Syrian students concerning branch, receiving
education for teaching Literacy and being experienced on the First Literacy Teaching for those the
native speakers of Turkish. Significant differences were found only between the variables of the
working place, professional experience and educational status of teaching Turkish as a foreign
language and teachers' perceptions of self-efficacy in the First Literacy Teaching. However, no
significant difference was found between the teachers' self-efficacy perceptions of First Literacy
Teaching and gender and skill variables that were most challenged in the First Literacy Teaching
process. Within the scorpe oh these results, various suggestions were made for the first literacy
instruction to the Syrian students. Key Words: Syrian Students, Teaching Turkish as a Foreign
Language, Teaching Literacy, Self-Efficacy Perception, Teacher Self-Efficacy
Enfel Doğan, Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi Yeni Türk Dili
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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 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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BÖLÜM IV ÖZET-YARGI-ÖNERİLER A. özet Bu araştırmada yurt dışındaki öğrencilerin Türk Dili
öğretimleri incelenmiştir, ince leme sırasında dilin gelişiminde etken olan farklı ve birbirini
destekleyen düşünceler ve araştırmalar açıklanmıştır. Araştırmalar yurdundan uzakta olan çocuklara
verilen anadil öğretiminin önemini kapsamaktadır. Yurdundan uzakta öğrenim gören Türk
öğrencilerinin bugünkü durumu yıllar yılı yapılagelen araştırmaların içinde ele alınmıştır. Gurbetçi
çocukları üzerine yapılan araştırmalar 1990/92 öğretim yılı ve önceki yıllara ait istatistik verilerle
karşılaştırılarak içerik ve yargılarının bugün de geçerli olduğu gözlenmiştir. Böylece gurbetçi çocuk
larının bugünkü sorunlarının dünkü sorunlarının aynısı olduğu gözlenmektedir. Bunların öğretim
sorunlarının zamanımızda daha da arttığı ve çözüm bulamadığı örneklem yapı lan yörede izlenmiştir.
Belirtilen sorunların Türk Dili öğretiminde kemikleştiği görülür. Türk Dili öğretimi nin yaygınlaşma ve
gerileme nedenleri Avrupa'da Federal Almanya Berlin eyaletinde ve Berlin-Kreuzbeg ilçesinde
incelenmiştir. İncelemelerde bu sorunlar istatistik verilere, gözlemlere, görüşmelere, video ve fotoğraf
kayıtlarına yer verilerek derinliğine sap tanmıştır. Türk Dili ve Türk öğrencilerinin öğretim
kurumlarındaki genel Türk Dili öğrenim durumları okul sistemleri içinde belirlenmeğe çalışılmıştır.
Okul sistemleri belirtilirken Almanya okul sisteminde yer alan Temel Eğitim, Mesleki Eğitime Hazırlık
orta, Lise orta ve Çok Amaçlı okulların tarihsel gelişimleriyle, bu okullardan mezun olanların Alman
top lumu ve eğitim sistemi içindeki yerlerine değinilmiş, böylece Almanya'da orta öğretim 1.
kademesine deva/n eden ve bitiren Türk çocuklarının Alman toplumu ve eğitim sistemin deki güncel
durumları ortaya konmaya çalışılmıştır. Çünkü Anadilin bireyin yaşam or tamındaki etkinliği bugüne
kadar göz ardı edilmemiştir. Türk çocuklarının eğitim-öğre- timlerindeki gelişmelerin duraksatı İması,
ana dillerini örgün kurum içinde öğrenmeleri nin eğitim politikaları yoluyla engellendiği açık bir
biçimde hissedilmektedir. Ülkeler arası kurum ve kuruluşların 1954 yılından bu yana aldığı kararlar ve
yasa lar gereğince Türk Dili öğretimine araştırma hacmi içinde yer verilmiş, yasa ve kararların Türk
Çocuklarına ve Türk Dili öğretimine uygulanış biçimi karşılaştırılarak sunulmuştur. Yasalar çeşitli
ülkeler ve Almanya eyaletlerindeki Türk Dili uygulamaları ele alınarak açıklanmıştır. Göz önüne
sergilenen Türk Dili öğretimi uygulamaları ile günümüzde Al- 211212 manya ve Berlin'de, Türk
çocuklarının ana dillerini öğrenmelerine karşı takınılan sosyo- politik, psiko-sosyal ve sosyo-kültürel
tutum ve davranışlar ortaya çıkmaktadır. Ele alınan durumların açıklanması için araştırmada
betimleyici alan araştırması iz lenmiş, betimleyici alan çalışmasında anketler yoluyla öğrenci, veli ve
öğretmenlerin Türk Dili öğretimi hakkındaki görüşleri alınmış, alınan görüşler belli bir sistem
dahilinde bulgular bölümünde analiz edilmiştir. Bu duruma göre yurt dışında Türk Dili öğretimiyle
ilgili yapılan çalışmalar Türk Dili nin Türk öğrencileri arasında yaygınlaşması için yeterli
görülmemiştir. Zira yapılan çalışmalar Türk çocuklarının anadillerini öğrenmelerine ve bu çocukların
okuldaki başarılarına katkıda bulunmamıştır. Türk Dilini 1. ve 2. Yabancı Dil Olarak öğrenen
öğrencilerin sayılarının oranı genel Türk öğrenci oranına göre azlığıyla dikkati çekmektedir. Okulların
istatistik verilerinde Türkçe'yi yabancı dil olarak seçen öğrencilerin günden güne azaldığı izlenmiştir.
Türk Dilini seçen öğrencilerin azalmasına karşın, Türk Dilini iyi bilen öğrencilerin başarı durumlarının,
Türk Dilini yabancı dil olarak seçmeyenlere oranla daha başarılı ol dukları saptanmıştır. Türk Dilini
seçen öğrenciler genel derslerde birbirine çok yakın pu anlar alırken, seçmeyen öğrenciler arasında
puan farkları çok belirgindir. Türk öğrencilerin anketlere verdikleri yanıtlarda bu öğrencilerin genel
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çoğun luğunun 14-15 yaş grubunda olduğu görülmüştür. öğrenciler yaşamlarının büyük bir bölümünü
Berlin'de geçirmişler, genelde Türkçe konuşmayı yeğlemekte olduklarını belirtmişlerdir. Almanca Dili
öğrenciler için sosyal ve eğitsel ortamda kullanılan bir dil durumundadır, öğrenciler Türkçenin başarıyı
olumlu yönde etkilediğini belirtmişler, bunların çoğu Türkçe'yi ailelerinden ve Türkiye'deki okul lara
devam ederek öğrenmişlerdir. Türkçe gazete ve dergileri izlemektedirler ve mesleki beklentileri
yüksektir. Veliler Türkiye'de küçük zanaatkar, iş sahibi olarak ve çiftçilik yaparak geçimlerini temin
eden grubtan oluşmaktadır. Bunlar çocukları için Türk Dili derslerine her an destek verceklerini
Türk'Dili derslerinin öğrenci başarısını yükselteceğini belirtmekte ve Türk Dilinin öğrencinin
benliğinin gelişmesinde, kültürünü öğrenmesinde etken rol oy nadığının bilincindedirler, öğretim
kurumlarında verilecek Türk Dili derslerinin kültür ve dilbilgisi ağırlıklı olmasını istemektedirler. Türk
öğretmenleri hakkında olumlu düşünce lere sahip olan velilerin öğretmenlerle yeterli ilişkilerde
bulunmadıkları izlenmiştir. öğretmenler anadilin çocuğun gelişmesi ve okul başarısına olumlu katkıda
bulun duğunu, Türk Dilinin de Türk çocuklarının okuldaki başarısına olumlu katkı yaptığını an kete
verdikleri açık uçlu yanıtlarla belirtmişler, ancak okullarda Türk Dili öğretimiyle ilgili yeterli araç ve
gerecin bulunmadığını ortaya koymuşlardır. Bunun yanında eğitim-öğre- tim araç gereçlerini yeteri
kadar kullanmadıkları ankete verilen yanıtlarda görülmektedir.213 Türkçe dersi veren bu öğretmenlerin
çoğunun ilk okul öğretmeni diplomasına sahip ol duğu anket verilerinden anlaşılmaktadır,
öğretmenlerin Türk Dilinin seçiminde kimin ka rar verdiği hakkında genel bir yargıya sahip
olmadıkları izlenmiştir. Türk Dili öğretim programları Alman toplumu içinde yaşayan Türk
vatandaşlarının çocuklarının dil ve kültürel seviyeleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu programlar
Türk Dili öğretimi dersine girecek öğretmenlere yol göstericidir. Aynı zamanda Türk ço cuklarının
ikilemli ortada kalışlarını eğitsel yolla en aza indirmeye ve benliklerini kazan malarına özen
gösterilmiştir. Programlarda aile ve çocukların dil ve kültür durumları a- çıklanmış, ders konularının
genel seçiminde izlenecek yollar gösterilmiştir. Türkçe Programlarından sonra "Türk Dili ve Okuma
Kitapları"'ndan örnekler sunul muş, sunulan örneklerin analizinde Türkçe kitapları ile yürülükte olan
programların birbi rine uygun düşmediği görülmüştür. Kitaplardaki konuların karışımı öğrenci
seviyesinin ve dil öğretiminin dikkate alınmadığını göstermektedir. Ayrıca kitapların konuları içinde
içerikleri ve özleri aynı durumda olan metinlerin yığılması söz konusudur. Çoğu metinler çocuğu özgür
düşünceden uzaklaştırıp, belirlenmiş bir düşünceye doğru yöneltmek a- macını gütmektedir.
Kitaplardaki dilbilgisi ve yazım ile ilgili bölümlerin çoğunun metinle re uygun düşmediği ve Almanca
dersleri ile ilişkisi olmadığı görülmüştür. Kitaptaki bazı konuların uzunluğu, diğer konular içinde
rastgele serpiştirilen veya yama gibi duran me tinlerin olduğu açıktır. Kitaplarda sunulan dil ve
kültürün çocuğun benliğini kazandırma dan yana olmadığı izlenimi ortaya çıkmaktadır. Kitap
öğretimde kullanılan geleneksel temel araç olarak ele alınmış olup, konuları destekleyecek, öğretim ve
eğitimde etkinlik sağlayacak, dil öğretimini geliştirecek araç ve gereçlerin kullanılmadığı gözlenmiştir.
Kitaplarda önsözlerin bulunmaması büyük bir eksikliktir. Türk Dili öğretimindeki bu eksikliklerin yanı
sıra, Türk Dili ile ilgienen yetkililer, anadilin çocuğun gelişimindeki önemine değinmişler, Türk
çocukları için Türk Dili öğreti mine yeni boyutların katılmasını ve engellerin ortadan kalkmasını
istemişlerdir. Türk Dilindeki bugünkü uygulama biçimi ile Türk öğrencilerinin gelecekteki eğitim
yolları kapatılmıştır: Çocukların anadillerini öğrenmelerinde yeterli isteklendirim sağlanmadığı gibi,
öğrenilen anadil İle ileri eğitim olanaklarından yararlanmaları sınırlandırılmaktadır. Türk Dili öğretimi
ve Türk çocukları.T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca da göz ardı edil miştir. Bakanlığın yurt dışındaki
Türk Dili ve Kültürü öğretimi görünüşte var olup, öğrenci ve veliye ulaşamayan, uzakta duran bir
resim panosu görünümündedir.
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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 aynmsalkarşılaştırmalı 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
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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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 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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Ders kitapları ana materyal olarak yabancı dil öğretiminin temelini oluşturur. Bu çalışmanın amacı
yabancılara Türkçe ve İngilizce öğretiminde kullanılan ders kitaplarını karşılaştırmaktır. Çalışmada
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını Yeni
Hitit Yayınları'na ait B1-2 düzey ders kitabı ve Efekta General English B1-1, B1-2, B1-3 ve B2-1, B22, B2-3 düzey ders kitapları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Yeni Hitit Yayınları'na ait B1-2 düzey ders
kitabı ve Efekta General English B1-1, B1-2, B1-3 ve B2-1, B2-2, B2-3 düzey ders kitaplarının
konu/izlence, tema, okunabilirlik seviyeleri, metin uzunluğu ve kazanımların öğrenme alanlarına
dağılımı açısından farkları belirlenmiştir. Çalışma verileri her iki ders kitabının B1 ve B2 düzeylerinde
yer alan okuma metinleri ve alıştırmalar üzerinden elde edilmiştir. Efekta General English serisinde
okuma metinleri tespit edilmiş, metinlerin okunabilirlik ve anlaşılabilirlik düzeyleri Flesch
okunabilirlik formülü ile belirlenmiştir. Yeni Hitit B1-B2 serisinde ise okuma metinlerinin
anlaşılabilirliği aynı formülün Ateşman tarafından Türkçeye uyarlanmış hâli ile tanımlanmıştır. Yeni
Hitit Yabancılar için Türkçe ve Efekta General English ders kitaplarında yer alan her etkinlik ve
alıştırma 'AB Dil Portfolyosu Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütleri' ne göre incelenmiştir. Her iki serinin
B1-B2 düzeylerinde seviyeye bağlı dil bilgisi konuları ve temaların, okunabilirlik durumları ve metin
uzunluklarının ve yapılan etimolojik inceleme sonucu başka dillerden alınmış kelime sayılarının farklı
olduğu görülmüştür. Yeni Hitit Yayınlarının ve Efekta ders kitaplarının etkinliklerde öğrenme
alanlarına ayırdığı payın da değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışma ile aynı düzey öğrenci
grubuna yönelik hazırlanmış olan Hitit Yayınları'ndan ve Efekta General English ders kitabından elde
edilen sonuçların yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklere, hazırlanan kitaplara
faydalı olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın sonunda elde edilen nitel veriler doğrultusunda öneriler
sunulmuştur.
The Textbooks are the foundational materials in foreign language teaching. The purpose of this
research is to compare the Textbooks used in teaching Turkish and English to foreigners. This study is
based on documentary analysis within the qualitative methods. The data source of the research consists
of Yeni Hitit Turkish for Foreigners Course Book B1-2 and Efekta General English Course Book B1-1,
B1-2, B1-3, B2-1, B2-2, B2-3 levels. In this context, the differences of both books in terms of the
syllabus, theme, readability, the length of the text, learning area acquisitions were determined. The data
used in the study were obtained through reading texts and exercises in the books. The readability of the
texts in Efekta was determined by Flesch formula. In reading texts of Yeni Hitit Turkish for Foreigners
Course Book, the same formula adapted by Ateşman was used. Every activity and exercise in the
course books was examined according to the Common European Framework of Reference for
Languages. It was observed that each book has differences of syllabus, theme, readability, the length of
the text, loanwords in English and Turkish with etymological investigation made. It is seen that
allocated to learning area acquisitions in both books varies. The results of Yeni Hitit and Efekta Course
Book which are prepared for the same level of group is thought to be beneficial to the next researches.
Suggestions are presented in the line of qualitative data obtained at the end of the study.
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Yüzyılların birikimi ile kuşaktan kuşağa oluşturulan değerlerin korunması ve geliştirilmesi toplumda
yaşayan tüm bireylere düşmektedir. Türkiye'de ve dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerden anlaşıldığı
üzere değerlerin hayat içerisinde yaşanırlığı kendini koruyamamaktadır. Değerlerle ve değerlerin
yaşanmasıyla bir sorunun, eksikliğin olmadığı bir dönemden değerler eğitimine ihtiyaç duyulan bir
zamana gelindi. Tarihî, kültürel birikimiyle düşüncelerin evi, değerlerin taşıyıcısı olan Türkçe,
değerlerin yaşatılması ve aktarılması açısından önemlidir. Bilimin ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle
küçülen dünyada Türkiye ve Türkçe sahip olduğu tarihî, siyasî, ekonomik, kültürel güçle ilgi odağı
olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu durum yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde, dil ile
birlikte değerlerin de aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Okullarda eğitim-öğretimin en önemli ders
materyalleri ders kitaplarıdır. Ders kitapları dersin öğretim programı çerçevesinde hazırlanır. Bu
çalışmada 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan kök değerlerin ve erdemler temasındaki
değerlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimini hedefleyen, 10-15 yaş grubu için Yunus Emre
Enstitüsü tarafından hazırlanan Türkçe Öğreniyorum setinde ne kadar aktarıldığı incelenmiştir. Yunus
Emre Enstitüsü'nün hazırladığı Türkçe Öğreniyorum adlı set dört ders dört çalışma kitabından
oluşmaktadır. Her bir seviye için hazırlanan ders ve çalışma kitabında altışar ünite bulunmaktadır.
Araştırmada, kitap setinde her bir seviyede aktarılan değerlere, değer aktarımının ünitelere göre
dağılımı bulgularına yer verilmiştir. Doküman incelemesi yöntemi ile elde edilen bulgular sayısal
veriler halinde tablolara dönüştürülerek yorumlanmış ve çıkarımlarda bulunulmuştur. A2.2 ders
kitabında en fazla değer aktarımının yapıldığı araştırma sonucunda bulunmuştur. Öz denetim ve
sorumluluk set içerisinde en fazla aktarılan değerlerdir.
Our duty as a society is to protect and improve the values which are created from generatin to
generation by the centuries accumulation. It can be understood from the negative events which occur
both in Turkey and in the world that values' liveability in the life can't maintain itself. We came such a
time from that there were no problems or lack with our values and living them to needed values
education time. With its history, being house of thoughts with its cultural accumulation, home to our
thoughts, bearer of values, Turkish is substantial in terms of making the values live and transferring
them. In the world that is getting smaller with the fast progress of science and technology, Turkey and
Turkish have been and will be the center of attraction with its historical, political, economical, cultural
capacity. This status gives opportunity to teach Turkish as a foreign language and also transfer the
values via the language. The most essential educational materials in the schools are the textbooks.
Textbooks are prepared within the framework of lesson's curriculum. In this study, it is examined how
much the root values and the values which are in the theme of virtues which were taken place in 2018
Turkish Lesson Curriculum are in the set of I'm learning Turkish which aims to teach Turkish as a
foreign language that was prepared by Yunus Emre Institute for 10-15 aged learners. The set I'm
learning Turkish prepared by Yunus Emre Institute consists of four textbooks and four workbooks.
Textbooks and workbooks which were prepared for each level have 6 units. In the study, results are
given by means of values that are transferred at each level and distribution of value transfer by each
unit. The data obtained by document review method were transformed into the charts interpreted in
case of numerical data and inferences were made. As a result of the study, it was found that A2.2 is the
most value transfusion textbook. Self-regulation and responsibility are the most transferred values in
the set.
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Ders kitapları, öğretim sürecinde en fazla kullanılan materyallerindendir. Yabancılara Türkçe öğretimi

191

alanında birçok kitap yazılmıştır. Bu kitaplarda, kitapların yazıldığı döneme göre birçok farklılık
bulunmaktadır. Bu farklılığın temel sebebi zaman içerisinde öğretim ihtiyaçlarının değişmesidir. Bu
çalışmada Tahir Nejat Gencan'ın, 1960'lı yıllarda ders kitabı olarak kullanılan Türkçe Öğreniyorum
adlı eserinin yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki yeri incelenmiştir. Çalışma, betimsel niteliktedir
ve çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, dokuz alt problem doğrultusunda
şekillenmiştir. Buna göre 13 metin türü, 26 tema, 12 soru tipi, 14 görsel öge tespit edilmiştir. Temel
becerilerden dinleme becerisine yer verilmediği görülmüştür. Kitapta ölçme değerlendirme için ayrıca
bir bölüm verilmemiştir. Kitabın hedef kitlesi yabancı uyruklu öğrencilerdir.
Class boks have been one of the most used materials throughout the education history. A lot of boks
have been written for foreigners to help teach them Turkish. In these books- depending on the period
they were written- content have shown many differences. The main reason for these differences is the
changes of needs in teaching. In this study, the book called "Türkçe Öğreniyorum" (I' m Learning
Turkish) by Tahir Nejat Gencan, which was used as a course book in 1960"s, has been examined in
terms of teaching Turkish to foreigners. This is a descriptive study and document review methods has
been used. The study was carried out in accordance with nine predetermined sub-problems. According
to this, 13 text types, 26 themes, 12 question types and 14 visual elements were determined. It was seen
that basic skills were not included in listening skills. There is no chapter in the book for evaluation. The
target audience of the book is foreign students.
Tez No İndirme
574264

Tez Künye
Durumu
Yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımının başka bir
Onaylandı
boyutu: Ders kitaplarının cinsiyet tercihi açısından incelenmesi / Yüksek
Another dimension of culture transfer in Turkish teaching to
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foreigners: Examination of textbooks in terms of gender
Türkçe
preference
2019
Yazar:ZEHRA GÜLLE
130 s.
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ERHAN YEŞİLYURT
Yer Bilgisi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi / Sosyal
Bilimler Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Yabancılara Türkçe öğretiminde Türkçenin öğretiminin yanı sıra Türk kültürünün tanıtılması ve
aktarılması da hedeflenenler arasındadır. Bu bağlamda yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak
ders kitapları yoluyla Türk kültürünün doğru şekilde tanıtılması oldukça önemlidir. Bu önemden yola
çıkıldığında ders kitaplarının hazırlanmasında toplumun sahip olduğu cinsiyet anlayışının da özenle ve
doğru şekilde yansıtılması gerekmektedir. Bu özenle hazırlanmış ders kitapları aracılığıyla Türk
kültürünü tanıyan bireylerin, Türk kültüründeki toplumsal cinsiyet algısını doğru şekilde kazandıkları
görülecektir. Bu amaçla şekillenen çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan Yeni Hitit 1
Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe A1 Ders Kitabı, İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe A1 Ders Kitabı ve Yedi İklim Türkçe A1 Ders Kitabındaki görseller, okuma ve
dinleme metinleri, oluşturulan çerçeve ve belirlenen kategorilere göre incelenmiş ve kitaplardaki
cinsiyet tercihi Türk kültürünün özellikleri bağlamında ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel
araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu bağlamda ders kitaplarında
yer alan görseller ile okuma ve dinleme metinlerinde var olan cinsiyet tercihinin ne şekilde olduğunu
ortaya koymak için her kitap oluşturulan kategorilere göre tek tek içerik analizi yapılarak incelenmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda kitaplardaki resimlerin cinsiyete göre dağılımı tespit edilmiş, cinsiyetlerin
bulundukları mekânlara, iletişim kurdukları bireylere, temsil ettikleri mesleklere ve faaliyet ve
sorumluluklarıyla ilgili eylemlerine yönelik elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda
ele alınan kitaplar kategorilere göre ayrı ayrı incelendiğinde söz konusu cinsiyet tercihinde kitaplar
arasında farklılıklar olduğu, kitapların bazılarının Türk kültürüne ait geleneksel cinsiyet anlayışını
yansıtırken bazılarının yansıtmadığı, bazılarının ise cinsiyet kalıplarının dışına çıkan verilerden
oluştuğu tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle ilgili alana yönelik hazırlanacak ders kitaplarında
cinsiyet algısının nasıl olması gerektiğine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
In teaching Turkish to foreigners, the introduction and transmission of Turkish culture are among the
targets as well as Turkish language teaching. In this context, it is very important to introduce Turkish
culture correctly through textbooks to be used in teaching Turkish to foreigners. When this importance
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is given, it is necessary to reflect carefully and accurately the gender perception of society in the
preparation of the textbooks. It will be seen that individuals who recognize Turkish culture through
elaborately prepared textbooks gain correctly the perception of gender in Turkish culture. In this study
shaped for this purpose, according to categories which are determined and the frame which is
constituted, visuals, reading and listening texts in Yeni Hitit 1 Turkish for foreigners, Gazi TÖMER
Turkish textbook for foreigners, İstanbul A1 Turkish textbook for foreigners and Yedi İklim A1
Turkish textbook which are used in teaching Turkish to foreigners are investigated in this study, the
gender preference in these books has been tried to be revealed in the context of the characteristics of
Turkish culture. Document review which is one of the qualitative research methods was used in the
study. In this context, each book has been analyzed one by one by making a content analysis according
to the categories that have been created in order to reveal how visuals in the textbooks and sexual
preference in reading and listening texts exist. As a result of the examination, the distribution of the
pictures in the books according to the gender was determined, the findings obtained from the places
where the genders are located, the individuals they communicate with, the occupations they represent
and their actions related to their activities and responsibilities were interpreted. As a result of the study,
it was determined that there were differences between the books. Some of the books reflect the
traditional gender perception of Turkish culture while some of them did not reflect and some of them
consisted of data out of gender patterns when the books are examined separately according to
categories. Based on these findings, suggestions have been made on how gender perception should be
in the textbooks to be prepared for the related field.
Tez No İndirme
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan "Yedi iklim
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Multiple Intelligence Theory ; Çoklu Zeka Kuramı = Multiple
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Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan "Yedi İklim Türkçe Öğretim
Seti"ni Çoklu Zekâ Kuramı açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini set içerisindeki ders, çalışma ve
öğretmen kılavuz kitapları (A1, A2, B1, B2, C1, C2) oluşturmaktadır. Araştırmada ders ve çalışma
kitaplarındaki tüm etkinlikler incelenerek hangi zekâ alanlarına hitap ettikleri belirlenmiş ve toplam
zekâ alanları içindeki yüzdelikleri bulunmuştur. Öğretmen kılavuz kitaplarında ise tüm yönlendirici
ifadeler ve ek etkinlikler incelenerek hangi zekâ alanlarına hitap ettikleri belirlenmiş ve toplam zekâ
alanları içindeki yüzdelikleri bulunmuştur. Daha sonra setin ders, çalışma ve öğretmen kılavuz kitapları
A, B ve C seviyeleri şeklinde gruplandırılmış ve gruplar içerisindeki zekâ alanlarının yüzdelikleri
hesap edilmiştir. Araştırmanın devamında ders, çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarındaki her bir zekâ
alanının hangi seviyede yüzde kaç kullanıldığı hesap edilerek, zekâ alanlarının seviyeler arasındaki
yüzdelikleri karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti'nin genelinde
en fazla sözel-dilsel zekâ alanının kullanıldığı fakat bireysel farklılıkları temel alan Çoklu Zekâ Kuramı
kapsamındaki sekiz zekâ alanına sette eşit derecede yer verilmediği tespit edilmiştir.
The aim of this study is to examine "Yedi İklim Turkish Teaching Set" which is used in teaching
Turkish as a foreign language in terms of the Theory of Multiple Intelligences. In this study, the
document analysis method is used. The sample of the study consists of lecture, study and teacher guide
books (A1, A2, B1, B2, C1, C2). In the study, examining all activities in the course and workbooks
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were determined which areas of intelligence the activities are related to and were found the percentages
of activities in total intelligence areas. Then, the lecture, study and teacher guide books of the set were
grouped as A, B and C levels and the percentage ratios of intelligence areas within the groups were
calculated. In the continuation of the study, calculating how many percent and which level were used
each of the intelligence areas in the course, study and teacher's guidebooks, the percentages of the
intelligence areas between the levels are compared. As a result of the research, it was concluded that
generally the verbal-linguistic intelligence was used in Yedi İklim Turkish Teaching Set. But regarding
the theory of multiple intelligences with the eight criteria of abilities, where the individual differences
are selected as the baseline, it can be seen that these eight criteria doesn't have a balanced coverage
throughout this set.
Erol Barın, Dr.Öğr.Ü., Kıbrıs İlim Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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ÖZET
Dil, maddi bakımdan insan vücudundaki birtakım sistemlerin oluşturduğu, seslerin
bütününü ortaya çıkaran bir organ ise de, manevî bakımdan insanlar arasındaki en önemli iletişim
aracıdır. Dil bir milletin kültürel kimliğinin oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü
başlangıçtan beri insanların yaptıkları tüm sosyal, siyasal ve kültürel faaliyetleri ve özellikleri farklı
toplulukların farklı dillerinin sözlü ve yazılı şekilleri ile nesiller boyu ağızdan ağza veya edebî eserler
vasıtasıyla konuşarak ve yazarak nakledilip gelmektedir. Bugünkü toplulukları oluşturan en önemli ve
temel etmenlerden biri o milletin konuştuğu dildir.
Dil bir toplumun millî kimliği olduğu gibi, milletler arası maddî ve manevî alışverişin
en önemli aracı niteliğini de taşımaktadır. Bu çalışma ?Afganistan'da Türkçe ğitiminin Tarihi? adı
altında yapılmıştır. Bu çalışmada Afganistan'ın siyasal, sosyal ve kültürel durumu üzerine kısaca
durulmakla birlikte etnik ve demografik yapısı hakkında da açıklama yapılmıştır. Çalışmanın esas
konusu Afganistan'da Türkçe eğitimidir. Buna göre her şeyden önce oranın eğitimi, tarihi ayrı ayrı
tarihler kapsamında ele alındı. Türkçeyle ilgili kurumların oluşumu, devamı, değişik durumları ve
yükselişi
hakkında
araştırma
yapılıp
Afganistan'da
modern
eğitim
temelinin atılışında Türk devletinin payı ve Türkiyeli iş adamlarının dost ve kardeşçe
faaliyetleri
doğrultusunda
belgelere
dayanılarak
açıklamalar
yapılmıştır.
Afganistan'da Türkçe eğitimi ile ilgili konuyu ele almışken Afganistan nüfusunun üçte birini oluşturan
yerli Türk kökenli Özbek, Türkmen vb. Türklerin kültürel hayatı ve sosyal durumu hakkında da
kaynaklara dayanarak inceleme yapıldı. Buna göre Afganistan'ın genel eğitiminde Türkçe eğitiminin
çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla araştırmanın konu ile ilgili bu bölümü
?Afganistan'da Türkçe Eğitiminin Dünü ve Bugünü? ana başlığı altında toplanmaya çalışılmıştır.
Ayrıca Afganistan'da Türk Dili ve Edebiyatının yaşayıp ayakta kalması için mücadele edip katkıda
bulunanlar hakkında da kısaca bilgi verilmeye çalışılmıştır
ABSTRACT
Although language occurs thanks to some organs revealing all of the sounds which are
composed by a number of systems, it is, spiritually, the most important means of communication
among people.
Language has a very crucial importance in forming a nation?s cultural identity inasmuch as
it carries all the cultural, social and political activities done by people and especially in that it
carries the languages of different societies from generation to generation in spoken or written
forms by using literary means. One of the most important elements forming the present
communities is the language spoken by them.
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As well as being a society?s national identity, it is also the most essential means in
international commerce and cultural exchange.
This study has been carried out in Afghanistan under the title ? The history of Turkish
Language Education in Afghanistan? In this study, not only has Afghanistan?s political, social
and cultural situation been briefly explained but also some remarks have been made about its
ethnic and demographic structure.
The main concern of this study is the Turkish Language education in Afghanistan. In
accordance with this, its history has been examined under different periods. Research on the
formation, sustainability, rise and other issues of the institutions related to Turkish language has
been carried out and the contribution of Turkish government and businessmen to the
establishment of modern education in Afghanistan has been discussed based on documents.
Since a study has been carried out regarding Turkish Language education in Afghanistan,
some research based on documents about the cultural life and social situation local, Turkish
originated people such as Uzbeks, Turkomans, has been done According to this study, it can be
concluded that Turkish language education is very important in Afghanistan?s general education.
Therefore, the part of the study regarding this, has been tried to mention under the title ?The past
and present of Turkish Language Education in Afghanistan?
Tez No İndirme Tez Künye
214830
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Türkiye dışından Güvenlik Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmek için gelen yabancı öğrencilerin
Türk dilini öğrenirken karşılaştıkları zorlukları uygulamalara dayanarak belirlediğimiz bu çalışma, bu
alanda yeni stratejilerin belirlenmesi ve dil öğreniminin sağlıklı yapılmasını amaçlamaktadır.Bu
çalışma öğrencilerin dil durumlarını ortaya koyduktan sonra benzerlik ve farklılıklar dikkate alınarak
materyallerin hazırlanması ve öğretim elemanlarının bu konuda bilgili ve hazırlıklı olması gerektiğini
ortaya koymaktadır. Bu sebeple tezimizde yurt dışından ülkemize gelen bu öğrencilerin kendi ana
dillerinden kaynaklanan farklılıkları ve Güvenlik Bilimleri Fakültesinde verilen eğitimin ne kadar
modern bir dil eğitimi seviyesinde olduğu ortaya konulmaktadır. Aksi takdirde öğrencilerin kendi
dillerinden yaptıkları olumsuz aktarımlarla Türkçeyi iyi öğrenememe durumlarıyla
karşılaşılmaktayız.Bu tez yirmili yaşlardaki bu gençlerin değişik bir ortam ve farklı şartlara uyum
sağlamalarındaki güçlüklerin de göz önüne alınması ve dil öğrenimindeki etkinliklerin de yaş
durumları ve psikolojik durumlarına göre hazırlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.
By studying the problems the foreign student of The Faculty of Security Sciences have while learning
Turkish in the practice, this thesis aims to help designing new strategies and making language teaching
more functional.This thesis, by determining the students language learning level, exposes that teaching
materials must be prepared by taking the differences and similarities into consideration and also
emphasizes that the language teachers must be qualified and well-prepared. Therefore, in this thesis,
we explore the differences and the effects of them to learning process between students? mother
tongues since they are from many different countries and how modern and successful language
teaching in the Faculty ofSecurity Sciences. Otherwise, it is frequently seen that students transfer some
knowledge from their mother tongue and that affects their Turkish learning process negatively.This
thesis stresses that while preparing language teaching activities for these students from different
background and culture their ages and psychology must be taken into consideration.
Tez No İndirme Tez Künye
278115
Yabancılara Türkçe öğreten resmi kurumlarda dil bilgisi öğretimi /
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Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim
2010
Bilimleri Bölümü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği 197 s.
Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi = Grammar ; Kamu
kuruluşları = Public institutions ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yabancılar = Foreigners ; Öğretim = Teaching
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 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.
Erol Ogur, Doç.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
579053
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Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Türk efsaneleri = Turkish legends ; Türk kültürü = Turkish
culture ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
158 s.
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Son yıllarda yabancı bir dil öğrenmek, hayati öneme sahip konulardan biri haline gelmiştir. Bununla
birlikte yabancı dil eğitimi, dil öğretimiyle birlikte "kültür öğretimi" ve "kültürlerarası etkileşime
yönelik eğitim" gibi kavramlara yönelmiştir. Bu yönelimin amacı, kültürlerarası etkileşimin arttığı
günümüz şartlarında, farklı kültürlere mensup bireylerin sağlıklı iletişim kurabilmesi, kültürel
farkındalık kazanmaları ve kültürel farklılıklara saygı duymayı öğrenmeleridir. Bu tez çalışmasında
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, dil öğretimi ile birlikte kültür aktarımının da sağlanması
durumu ele alınmıştır. Bu hususta, kültürel ögeleri içerisinde barındıran yazınsal metinlerin kullanımı
üzerinde durulmuş ve bu metinlerde bulunması gereken kültürel ögeler belirlenmiştir. Bu amaçla
efsane türünün kullanımı ve kültür aktarımını gerçekleştirme durumu değerlendirilmiştir. Efsanelerde
yer alan kültürel ögelere dair gerekli incelemeler yapılmış ve bu efsaneler üzerinden örnek etkinlik
çalışmaları oluşturulmuştur.Buradan hareketle çalışmamız, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
derslerinde -kültürlerarası yaklaşım uyarınca- metin çalışmalarının nasıl yapılabileceği, alıştırmalarla
nasıl desteklenebileceğini ve gelecekte öğretim sürecine ne gibi eklemeler yapılması gerektiğini
anlatmaya yöneliktir. Tez çalışmasının amacı, kültürlerarası eğitimin yabancı dil öğretimindeki önemi
ile efsane türünün sahip olduğu kültürel unsurlardan yola çıkarak, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen
bireylerde kültür aktarımını sağlamak amacıyla efsane türünün kullanımını değerlendirmek ve bu
doğrultuda efsane odaklı ders materyali önermektir Bu tez çalışmasında, nitel araştırma yöntemi olan
durum analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi içerik analizi ile yapılıp, veri toplama yöntemi olarak
literatür tarama yöntemi ve doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Bu yöntemle, Türk efsaneleri
içerisinde kültür aktarımına katkı sağlayabilecek efsaneler incelenmiş ve bu efsanelerde kültür
öğretimine yönelik olarak; toplumsal normlar, özel günler, tarihî değerler, örf ve adetlere dair mesajları
saptamaya yönelik kaynak taraması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ele alınan 10 adet efsane;
konuyla alakalı örnek çalışmalar ve Avrupa Birliği Ortak Öneriler Çerçeve Programında yer alan
sosyokültürel ögelerden hareketle oluşturulan tablo kapsamında incelenmiştir. Söz konusu kültürel
olgular ayrıntılı olarak ele alınıp bunlara dair örnekler verilerek bu bulgulara dönük önerilerde
bulunulmuştur. Dil öğretiminin kültür öğretimiyle bir bütünlük oluşturduğu ve bu sayede anlamlı bir
öğrenmenin gerçekleşeceği sonucuna ulaşılmış olup, kültür öğretiminin sağlanması amacıyla da
yazınsal metinlerden yararlanmanın gerekliliği ortaya konulmuştur. Yazınsal bir metin türü olan
efsanelerin sahip olduğu kültürel motifler sebebiyle kültür aktarımında gerekli yeterliliğe sahip olduğu
tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları dil öğreticilerine, kültür aktarımında efsane türünden de
faydalanılabileceği konusunda yol gösterici olacaktır.
At current years, learning a new language has been getting an important point in people's life. Also,
teaching new language concepts have turned to "teaching culture" and "education about interaction
between different cultures" because in today's world, interaction between different cultures have raised
considerable. Therefore, we aim some points in this research for the people, who have different
cultures, to have them good connection with other cultures, to be aware about differences among
various cultures and teaching them to show respect for different cultures. In this thesis research, we
discuss teachingTurkish as a new language and providing cultural transfer between different cultures in
this education. Therefore, we evaluated using literary textes, which include cultural elements. We
explained using myth as a literary text and possibility of cultural interaction. Myths were studied with
their cultural feature and we made some events about myths. This research is about how we will make
textstudies and how we will improve these studies with practices at Turkish lessons as foreign
language. The aim of this thesis study is providing important factors of intercultural education in
teaching foreign language and cultural transfer between students also, evaluating using these myths and
suggesting sample lesson material. In this study, qualitative research method wasused. Datas were
analyzed by content analysis. Literature screening method and document analysis technique were used
in data collection. Purpose-oriented legend shave been examined. A literature review of the cultural
characteristics of these legends were screened such as, customand traditions, historical values,
messages for special days. 10 selected myths were examined with in the scope of the case studies and
sociocultural elements in the common framework program of the EuropeanUnion. These cultural
elements were examined with details and suggested for the finding sare presented. Language
teaching,forms togetherness with culture teaching.Thus, ''meaningful learning takes place'' result is
achieved. Therefore, we need literary texts for teaching culture. Myth, as literary text type, is necessary
enough for culture teaching. Language teachers will be guided by theuse of legends in culture transfer,
thanks to the results of the study.
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Esin Yağmur Şahin, Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
372463
Jawaharlal Nehru University students' Turkish language learning strategies Onaylandı
as a foreign language / Jawaharlal Nehru Üniversitesinde yabancı dil olarak Yüksek
Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri
Lisans
Yazar:QUABIZ MOHAMMAD
İngilizce
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ESİN YAĞMUR ŞAHİN
2014
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
94 s.
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
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.
Tez No İndirme Tez Künye
395892
Selanik Aristotales Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yabancı dil olarak
Türkçeyi öğrenmeye karşı tutum ve motivasyonlarının araştırılması / An
investigation on the attitude and motivations towards learning Turkish as a
foreign language of the students in Aristoteles University of Thessaloniki
Yazar:ZAFER İBİLİ
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 ; 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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
92 s.

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
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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 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, hardworking, 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.
Tez No İndirme
423003

Tez Künye
TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin Türkçe
öğrenmeye ilişkin kaygı düzeyleri / The anxiety level of foreign

Durumu
Onaylandı
Yüksek
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students learning Turkish at TÖMER towards learning 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 ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler =
Foreign domestic students ; Ölçekler = Scales ; Öz yeterlilik =
Self-efficacy

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, 20152016 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
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 20152016 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,
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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.

Tez No İndirme Tez Künye
495567
Kosova'daki Türk soylu çocuklara yönelik çıkarılan Bahar Dergisi'nin
şekil ve muhteva açısından değerlendirilmesi / The assessmet in terms of
form and content of Bahar Magazine published in Kosovo for children of
Turkish origin
Yazar:ÖZLEM SAVAŞ
Danışman: DOÇ. DR. ESİN YAĞMUR ŞAHİN
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:Bahar dergisi = Bahar periodical ; Dergiler = Magazines ; Dil
eğitimi = Language education ; Dil öğretimi = Language teaching ; Dış
Türkler = Turkish diaspora ; Kosova = Kosovo ; Türkler = Turks ; Türkçe
= Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Çocuk dergileri = Child
magazines

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2017
396 s.

Kosova'da yayımlanan "Bahar" çocuk dergisi yabancılara Türkçe öğretimi konusunda tarihsel, sosyal
ve ekonomik bağlamda önemli bir yere sahiptir. Bahar dergisi 2007- 2012 yıllarını kapsayan süreç
içerisinde ücretsiz olarak dağıtılarak, Türkçenin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Aynı zamanda
tarihsel ve sosyal bağıntılar kurmada fayda sağlamıştır. Tezde yapılan değerlendirmelerden Bulgular ve
Yorumlar Bölümünde kimlik bilgileri incelenmiş, derginin oluşturulmasında asıl emeği geçenler
tabloyla desteklenerek sunulmuştur. Burada editör, yazı kurulu, danışma kurulu, emeği geçenler,
illüstratör, fiyat gibi bilgilere ulaşılmaktadır. İkinci olarak dergi şekil bakımından incelenmiştir.
Derginin kapak kompozisyonu, dizgi- baskı tekniği, fotoğraf- desen, sayfa yapısı başlıkları altında
değerlendirilerek şekilsel olarak genel değerlendirilmelere varılmıştır. Üçüncü olarak dergi muhteva
açısından değerlendirilerek, dergi içinde yer alan şiir, hikâye, masal, fıkra, makale, söyleşi- röportaj
türleri değerlendirilmiştir. Dördüncü olarak yazar kadrosu, şairler ve yazarlara ayrılarak incelenmiş,
bibliyografya ile desteklenmiştir. Beşinci olarak yazar adına göre, makale adına göre ve tür bakımından
tasnif yer almaktadır. Son bölümde ise index ile kimlik ve künye bilgileri göz önünde bulundurularak
konulara ilişkin detaylı açıklamalar yapılmıştır. Yapılan araştırma doğrultusunda, dergi içinde bulunan
konu ve bölümlerin tümünün çocuklara uygun bir şekilde tasarlandığı algılanmaktadır. Bu tasarım,
biçim ve içerik bağlamında çocuklara yardımcı olabilecek ve yol gösterecek şekildedir. Dergi içinde
bulunan bazı bölümlerin ise, içerik bakımından yetişkinler için de uygun olabildiği doğrultusunda
kanıya varılmıştır. Yapılan çalışmanın Türkçenin dil bilgisi kuralları doğrultusunda değerlendirildiği ve
yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yapılacak çalışmalara örnek teşkil edeceği öngörülmektedir.
"Bahar" a children periodical published in Kosovo has an important historical, social and economic
place in terms of teaching Turkish to the foreigners. Bahar periodical was distributed free of charge in
the period of 2007-2012, thus contributed to the advancement of the Turkish language. Simultaneously,
it contributed to the creation of historical and social connections. From the assesment in thesis, in the
chapter of finding and comments, idenfication information is examined and the main laborers in the
formation of the magazine are presented with a chart. Information about editor, editorial board,
advisory comitte, laborers, illustrator and price, is reached here. Secondly the magazine is examined in
terms of shape. Cover composition of the magazine, type setting and printing technique, photographs,
patterns, page structures are evoluated under those headings, and general assessment are reached
figuratively. Thirdly the magazine is evoluated in terms of content, and poetry, story, tale, article,
column, causerie and reportage types in the magazine are evoluated. Fourthly, authors staff is divided
into poets and writers and is examined supported with a bibliography. Fifthly a classification is placed
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by author names, by article names and by genres. In the last chapter index, idendity and identification
information are taken into consideration and a detailed explanation are made related to those topics. In
the scope of our research we came to the conclusion that the subjects and parts of the periodical were
designed to be suitable for children. This design, form and content are seen to have quality of helping
and guiding the children. While some of the sections of the periodical are similarly suitable for the
adults as well. We envisioned that this work can serve as an example to the works to be done in terms
of Turkish language teaching.
Tez No İndirme Tez Künye
527797
Tek dilli ve çok dilli öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenme
stratejileri / Learning strategies for Turkish as a foreign language by
monolingual and multilingual students
Yazar:AYŞE ESRA ERGİN
Danışman: DOÇ. ESİN YAĞMUR ŞAHİN
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe
Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language
and Literature
Dizin:Tek dilli = Monolingual ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; Çok dillilik = Multilingualism ; Öğrenme stratejileri =
Learnin strategies

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
171 s.

Tek Dilli ve Çok Dilli Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Stratejileri Bu çalışmanın
amacı, tek dilli ve çok dilli öğrencilerin Türkçe öğrenme stratejilerini incelemektir. Araştırmaya
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesinde Türkçe
öğrenen B2, C1 seviyesinde toplam 107 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, genel tarama metodu
kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumları, kur düzeyleri, kaç dil bildikleri, kaç
yıldır Türkiye'de oldukları, Türkçe öğrenme amaçları bakımından strateji kullanımları ile ilgili farklılık
olup olmadığını belirlemek için betimsel ve çıkarımsal analizler kullanılmıştır. Araştırmada, Oxford'un
(1990) geliştirdiği Cesur ve Fer (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Dil Öğrenme Strateji Envanteri,
Katılımcı Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinden hareketle elde edilen sonuçlara
göre 3.75 ortalama ile en fazla üstbilişsel stratejilerin kullanıldığı, 3.30 ortalama ile ise en az duyuşsal
stratejilerin kullanıldığı görülmüştür. Demografik özellikleri açısından tek dilli ve çok dilli öğrenciler
arasından erkek öğrencilerin, kadın öğrencilerden daha fazla strateji kullandığı sonucuna varılmıştır.
Genel olarak sonuçlara bakıldığındaysa dil öğrenme stratejilerinin tüm öğrencilerce yüksek düzeyde
kullanıldığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stratejileri, Dil Öğrenme Stratejileri, Türkçe
Öğrenme Stratejileri.
Learning Strategies for Turkish as a Foreign Language by Monolingual and Multilingual Students The
main purpose of this study is to examine learning strategies of monolingual and multilingual learners.
107 students who are learning Turkish language at Çanakkale Onsekiz Mart University, Marmara
University and İstanbul Aydın University at B1and C1 level participated to the current study. In the
study, general scanning model has been used. Descriptive and inferential analysis have been used to
diagnose the differences whether there are differences related to strategies used in learning Turkish,
gender of the students, age, educational level, language level, the number of the languages they know
and how long they have been to Turkey. In the study, the Language Learning Strategy inventory and
Personal Information form that are developed by Oxford (1990) and adapted to Turkish by Cesur and
Fer (2007). In accordance with the results of the study, meta cognitive strategies with an average of
3.75 are the ones that are used most commonly. Besides, affective strategies are used least with an
average of 3.30. In terms of demographic features of the monolingual and bilingual participants, it was
observed that male students use stragies more frequently compared to females. Overall, the results
Show that language learning strategies have been used at a high level in all pupils. Key Words:
Learning strategies, Language learning strategies, Turkish language learning strategies.
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu
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598483

İzmir yabancılar için Türkçe öğretim seti b1 ders kitabının dört temel Onaylandı
dil becerisi bağlamında incelenmesi teaching set b1 textbook in terms Yüksek
of four basic language skills
Lisans
/ The evaluation of Izmir Turkish for foreigners Yazar:ALPER
Türkçe
KARAZEYBEK
2019
Danışman: DOÇ. DR. ESİN YAĞMUR ŞAHİN
254 s.
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dört dil becerisi = Four language
skills ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi (YDTÖ) alanında kullanılmakta olan "İzmir
Yabancılar için Türkçe Öğretim Seti" (İYİTÖS) B1 düzeyi ders kitabını dört temel dil becerisi olan
okuma, dinleme, konuşma ve yazma açılarından incelemektir. Araştırmanın örneklemini İYİTÖS'te yer
alan B1 düzeyindeki kitabın metinleri ve bu metinlere bağlı etkinlikler oluşturmaktadır. Araştırmada
yabancı dil öğretimi, YDTÖ, dört temel dil becerisi ile ders kitabı gibi kavramlar açıklanmış, ders
kitaplarında ve metinlerde bulunması gereken özellikler üzerindeki çalışmalar incelenmiştir.
Araştırmada betimsel tarama modeli ile doküman analizi teknikleri kullanılmıştır. Kitapta yer alan 8
ünitedeki metin ve etkinliklerin sayıları tespit edilmiştir. İnceleme için İşci'nin (2012) çalışmasında
kullandığı dört temel dil becerisiyle ilgili metin değerlendirme ölçütlerinden yararlanılmıştır. İlgili
ölçütlere dinleme metinleri için iki ek ölçüt uzman görüşü alınarak eklenmiştir. Ünitelerin
değerlendirilmesinde Şimşek'in (2016) çalışmasında kullandığı ünite değerlendirme ölçütlerinden
yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre İYİTÖS B1 düzeyi ders kitabındaki etkinliklerde dört
temel becerisine eşit yer verilmediği; kitabın okuma ve dinleme metin ölçütlerinin ise bir kısmını
karşıladığı görülmüştür. Ders kitabının üretimsel yazma ve karşılıklı konuşma etkinliklerinin
sayılarının artırılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle konuyla ilgili
çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Purpose of this study is to evaluate the "Izmir Turkish for Foreigners Teaching Set" (İYİTÖS) B1 level
textbook which is used in teaching Turkish as a foreign language (YDTÖ) in terms of four basic
language skills, reading, listening, speaking and writing. The sample of the study consists of the texts
of the B1 level book of İYİTÖS and the activities related to these texts. Foreign language teaching,
teaching Turkish as a foreign language, four basic language skills and concepts such as textbook were
explained and the studies on the features required in textbooks and texts were examined in this study.
In this research descriptive scanning model and document analysis techniques were used. The number
of texts and activities in 8 unit in the book were determined. The criteria to evaluate the texts about
four basic language skills used by İşci (2012) were used in this study. Two additional criteria for
listening texts were added to the relevant criteria based on expert opinion. And unit evaluation criteria
that Şimşek (2016) used were used in the study for the evaluation of the units. Four basic skills were
not equally included in the activities of İYİTÖS B1 level textbook and the book meets some of the
reading and listening text criteria according to the findings of the study. It was concluded that the
number of productive writing and speaking activities of the textbook could be increased. Various
suggetions were made based on the findings of the research.
Tez No İndirme
594335

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyim ve atasözlerinin
bağlamdan anlamaya dönük video destekli öğretimi: Bir eylem
araştırması / Video assisted teaching of idioms and proverbs in
contextual understanding in teaching Turkish as a foreign
language: An action research
Yazar:NİLÜFER AYDEMİR
Danışman: DOÇ. DR. ESİN YAĞMUR ŞAHİN
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim
Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
278 s.
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Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish
Language and Literature
Dizin:
Bu araştırma, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B2 ve C1 düzeyindeki öğrencilerin deyim ve
atasözü öğrenim şeklini ortaya koymaktadır. Dizi - film kesitleri ders materyali olarak kullanılmış ve
bağlamsal tahmin etme etkinlikleri yapılmıştır. Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemlerinden biri
olan eylem araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve
Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2015-2016 yılında B2 –C1 seviyesinde 14
öğrenci ve 2016-2017 yılında B2 –C1 seviyesinde 14 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama yedi hafta
sürmüştür. Gruplara 50 soruluk ön test ve son test yapılmıştır. Araştırmanın nitel verileri, araştırmacı
günlükleri ve öğrenci görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel verileri ise deney ve kontrol
grubunun ön test ve son test verileriyle elde edilmiştir. Değerlendirme sorularında her soru bir deyim
veya atasözü öğrenme düzeylerini belirlemeye yönelik ölçüm yapmaktadır. SPSS 21.0 istatistik paket
programından yararlanılarak Shapiro-Wilk testi, Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon testi yapılmıştır.
Araştırmada ön test ve son test sonuçlarına göre deyim ve atasözlerinin öğretiminde deney grubu
başarılı olmuştur. Çalışmanın sonucunda filmlerle bağlamsal tahmin yürütme etkinliğinde olumlu
gelişmeler saptanmıştır. Bu etkinliklerle öğrencilerin ders sürecinde eğlendikleri, öğrendikleri, deyim
ve atasözleriyle ilgili bağlamsal çıkarımda bulundukları ve kendilerini geliştirdikleri ortaya çıkmıştır.
Bu sonuçlar, bağlamsal deyim ve atasözü öğretiminin Türkçenin yabancı dil olarak öğretim sürecinde
başarılı veriler ortaya koyduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Atasözü, deyim, yabancılara
Türkçe öğretimi, video destekli öğretim, B2 ve C1 seviyesi
This study reveals the way of learning idioms and proverbs of B2 and C1 students who learn Turkish as
a foreign language. Film and series sections were used as course material and contextual prediction
activities were performed. The model of this survey is action research which is one of the qualitative
research methods. The population of the study consists of 14 students in B2 –C1 level in 2015-2016
and 14 students in B2 –C1 level in 2015-2016 in the Turkish and Foreign Language Teaching
Application and Research Center of Çanakkale Onsekiz Mart University. The implementation lasted
seven weeks. 50-question pre-test and post-test surveys were implemented for the groups. Qualitative
data of the study were collected by the researcher diaries and the form of student interview.
Quantitative data of the study were also obtained with the data of pre- test and post test of experimental
and control groups. In evaluation questions, each question measures a statement or proverb to
determine their level of learning. Shapiro- Wilk Test, Mann- Whitney U Test and Wilcoxon Test were
performed using SPSS 21.0 statistical package programme. Experimental group was successful in
teaching idioms and proverbs according to pre-test and post test results applied in the research. As a
result of the study, positive developments were found in contextual predictive activity with films. With
these activities, it was revealed that the students had fun, learned, made contextual inferences about
idioms and proverbs and developed themselves. These results show that teaching of contextual idioms
and proverbs provides successful data in the process of teaching Turkish as a foreign language.
Keywords: Proverb, idiom, teaching Turkish to foreigners, video-supported teaching, B2 and C1 level
Tez No İndirme Tez Künye
646256
Kuzey Makedonya'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen
Öğrencilerin Karşılaştıkları Zorluklar / Challenges Faced by Students
Learning Turkish as a Foreign Languagein North Macedonia
Yazar:FERCHAN KALIN SALI
Danışman: DOÇ. DR. ESİN YAĞMUR ŞAHİN
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe
Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Makedonya = Macedonian ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching
; Öğrenci zorlukları = Student difficulties ; Öğretim sorunları =
Teaching problems

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
117 s.

Araştırmada Kuzey Makedonya'da yabancı dil olarak Türkçe eğitimi almış öğrencilerin karşılaştıkları
zorlukların tespiti yapılmıştır. Bu zorlukları tespit etmek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmış
ve elde edilen veriler betimsel tarama modeli ile tanımlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kuzey

204

Makedonya'nın Üsküp şehrinde bulunan Yunus Emre Ensititüsünde, Uluslararası Balkan
Üniversitesinde ve Kiril Metodi Üniversitesinde eğitim almış toplam 27 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırma verilerinin toplanması için önceden hazırlanmış ve uzmanlar tarafından değerlendirilmiş
anket formu, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kiril Metodi Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsünden
alınan destekle katılımcılara bizzat ve dolaylı şekilde uygulanmıştır. Uygulama sonrasında elde edilen
veriler analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, problem cümlesi ve alt problemler çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Değerlendirilen bulgular tablolar ile sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmada elde
edilen bulgular değerlendirildiğinde, katılımcıların ders içi ve ders dışında zorlandıkları, konuşma,
yazma, dinleme ve okuma dil becerileri ile ilgili zorluk yaşadıkları; dil bilgisi ve temel dil becerilerinin
bir arada olduğu sorulara verilen cevaplar incelendiğinde ortak zorluğun ''Ekler'' olduğu tespit
edilmiştir. Bunun yanı sıra, ''Sözcük Türleri, Haber Kipleri, Söz Dizimi, Söz Varlığı'' ile ilgili zorluk
yaşadıkları saptanmıştır. Yine araştırma verileri incelendiğinde öğrencilerin en çok hal eklerinde zorluk
yaşadıkları tespit edilmiştir.
In the research, the difficulties faced by students who have studied Turkish as a foreign language in
North Macedonia have been identified. Qualitative research method was used to identify these
difficulties and the data obtained were defined by the descriptive scanning model. The study group of
the research consists of a total of 27 students studied at Yunus Emre Institute, Skopje, North
Macedonia, International Balkan University and Cyrillic Methodius University. The questionnaire
form, which was prepared beforehand for the collection of research data and evaluated by experts, was
applied to the participants personally and indirectly with the support received from International
Balkan University, Cyrillic Methodius Universityand Yunus Emre Institute. The data obtained after the
application were analyzed. The findings of the study were evaluated within the framework of the
problem statementandsub-problems. The findings were presented with tables and interpreted. When the
findings obtained in the research are evaluated, the participants have difficulty in speaking and writing,
listening, and reading language skills in andout of theclassroom; When the answers given to the
questions that combine grammar and basic language skills are examined, it is determined that the
common difficulty is ''Annexes''. In addition, it was determined that they had difficultieswith "Word
Types, Reporting Modes, Syntax, Vocabulary". When the data of the research were examined. It was
also found that the students experienced difficulties mostly in theirsuffixes.
Esra Nur Tiryaki, Doç.Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
517626
Yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarındaki metinlerin örtülü anlam
Onaylandı
unsurları açısından değerlendirilmesi (İstanbul yabancılara Türkçe öğretimi Yüksek
seti) / An evaluation of implicit meaning elements in textbooks of teaching Lisans
Turkish to foreigners (A book set of Istanbul teaching Turkish to
Türkçe
foreigners)
2018
Yazar:NURAY KAYATÜRK
280 s.
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA NUR TİRYAKİ
Yer Bilgisi: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
/ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Ders kitapları = Textbooks ; Okuma
metinleri = Reading texts ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign
domestic students ; Yabancılar = Foreigners ; Örtülü anlam = Implicit
meaning
Bu çalıĢmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanan ders kitaplarındaki metinlerde yer
alan örtülü anlam unsurlarının tespit edilmesidir. AraĢtırmada çalıĢma grubunu, Ġstanbul Yabancılara
Türkçe Öğretimi Ders Kitabı A1, A2, B1, B2 ve C1/+ seviyesindeki kitapların okuma metinleri
oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veriler "Örtülü Anlam Unsurları Değerlendirme Forumu" na göre
incelenmiĢtir. Ölçme aracı olarak kullanılan "Örtülü Anlam Unsurları Değerlendirme Forumu" Onan
ve Tiryaki (2012)‟nin "Türkçede örtülü anlam oluĢturan unsurlar" baĢlıklı çalıĢmalarından yola
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çıkılarak geliĢtirilmiĢtir. Buna göre formda 9 madde baĢlığı bulunmaktadır. Ölçeğin kapsam
geçerliliğini sağlamak için uzman görüĢüne baĢvurulmuĢtur. Uzman görüĢü sonucunda kodlayıcılar
güvenilirliği 0.92 olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre ölçek geçerli ve güvenilirdir. Verilerin
çözümlenmesinde betimsel istatistik teknikleri (frekans ve yüzde) kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın
sonucunda, ders kitaplarındaki aktarma kullanımı seviyelere göre dengeli bir dağılım göstermiĢtir.
Derin yapı- yüzey yapı ayrımı gösteren cümle kullanımında; +A1 ve A2 seviyelerinde bu unsur
bulunmazken, B1- B2 ve C1/ seviyelerinde de yaklaĢık aynı oranda dağılım gösterdiği sonucuna
ulaĢılmıĢtır. Deyim-atasözü ve sezdirim unsurları beklenen düzeyde seviyelere göre artıĢ
göstermiĢtir. BağdaĢtırma, Duygu değeri/çağrıĢım, mecaz, önvarsayım unsurları ise seviyeler
arasında dengeli dağılım göstermemiĢtir. Metafor unsuru C1/+ seviyesi dıĢındaki seviyelerde düzenli
artıĢ göstermiĢtir. Anahtar Kelimeler: Örtülü Anlam, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ders Kitapları,
Okuma Metinleri
This study aims at determining and evaluating elements of implicit meaning included in textbooks
designed for teaching Turkish to foreigners. The study group is composed of reading passages in a set
of Ġstanbul Teaching Turkish as a foreign language textbooks whose levels are A1, A2, B1, B2 ve
C1/+. The obtained data were examined in the light of "Evaluation Form of Implicit Meaning
Elements" which was developed on the basis of Onan and Tiryaki‟s (2012) studies entitled "Elements
Assigning Implicit Meaning in Turkish". In the form, there were 9 sections. Expert opinion was
obtained to ensure content validity of the scale. As a result of the expert opinion, the inter-rater
reliability was found to be 0.92. Accordingly, the scale was accepted to be valid and reliable. To
analyze the data, descriptive statistical techniques (frequency and percentage) were utilized. The results
of the study revealed that the use of quotation in textbooks demonstrated a well-balanced distribution
depending on the levels. In the use of sentences indicating the distinction of deep structure-surface
structure, this element was not encountered at the levels of A1 and A2; however, it was concluded that
it showed a distribution approximately at . Elements of+the same rate for the levels of B1-B2 and C1/
idiom-proverb and implicature showed an increase according to the levels as expected. Elements of
association, connotation, figurative and pre-supposition did not display a balanced distribution among
the levels. There was a regular increase in the element of metaphor at all levels except for C1/+.
Keywords: Implicit Meaning, Teaching Turkish to Foreigners, Textbooks, Reading Passages.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
576895
Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecine yönelik öğretmen
Onaylandı
görüşleri / Teacher views aimed at process of Turkish learning of
Yüksek
Syrian students
Lisans
Yazar:İBRAHİM OĞRAŞ
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. ESRA NUR TİRYAKİ
2019
Yer Bilgisi: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler
105 s.
Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign
domestic students ; İkinci dil = Second language ; İkinci dil öğretimi
= Second language teaching
Bu çalışmanın temel amacı, PİCTES projesi kapsamında okuyan Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenim
sürecine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitimöğretim yılında Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim
Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİCTES) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı resmi okullarda ve geçici eğitim merkezlerinde (GEM) çalışan 40 öğretmen oluşturmaktadır. Bu
çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı
tarafından uzman görüşüne sunulan yapılandırılmış "Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecine
yönelik öğretmen görüşme formu" kullanılmıştır. Yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen
veriler, içerik analizi yöntem ile değerlendirilmiştir. PİCTES projesi ile birlikte dil öğretimi ilk defa bu
düzeyde yapılması, literatürde bu alanla ilgili çalışmaların az olması ve öğretmenlerin dil öğretimini
nasıl gerçekleştirdikleri merak konusu olması, araştırmayı önemli hâle getirmiştir. Araştırma
sonucunda "Derse hazırlıkta dikkat ve motivasyon sağlama, yabancılara Türkçe öğretiminde dersin
işlenişi ve geri bildirim sürecine ilişkin öğretmen görüşleri, sınıf atmosferi ve okulun fiziksel
koşullarının dil öğretimine etkisi, yabancılara Türkçe eğitimi açısından öğretim programının
değerlendirilmesi, yabancılara Türkçe eğitimde materyal kullanımının önemi, yabancılara Türkçe
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öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikler; yabancılara Türkçe eğitiminde dil becerilerinin
geliştirilmesine ve dil bilgisi öğretimine yönelik öğretmen görüşleri, yabancılara Türkçe eğitiminde
kültürel aktarımı" temaları bulunmuştur. Bu temalardan çıkan sonuçlar sırasıyla şunlardır: yabancı dil
öğretiminde dikkati ve motivasyonu sağlamanın dil öğretimini etkilediği, ana dili Türkçe olan
çocuklarda olduğu gibi Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen çocuklarda da dil öğretimi yapılırken tek
bir yöntemin kullanılmasının dersi sıkıcı hale getirdiği, dikkat ve motivasyonun bozulduğu, dil
öğretimini zorlaştırdığı, geribildirimin dil öğretiminde önemli olduğu, fiziksel koşulların yeterli
olmasının hedef dilin öğretimini ve kalıcılığını sağlamada etkili olduğu, Türkçeyi yabancı dil olarak
öğreten öğretmenlerin büyük çoğunluğunun dil öğretimi yaparken bir öğretim programı kullandığı;
yabancı dil öğretiminde, anlatılan konunun ve olayın daha somut hale gelmesinde etkili yöntemlerden
birinin de materyal kullanımı olduğu, dil öğretimi yapılırken ne kadar çok teknik ve yöntem
kullanılırsa dil öğretiminin o kadar etkili ve verimli olacağı, en çok zorlanılan becerinin konuşma
becerisi olduğu, yabancılara Türkçe öğretiminde dil becerileri ve dilbilgisi öğretimi bir bütün halinde
verilmesi gerektiği ve hedef dilin kültüründen bağımsız olarak öğretilemeyeceği sonuçlarına
ulaşılmıştır.
The main purpose of this study is to determine the teachers' views about the Turkish learning process
of the Syrian students studying under the PICTES project. Workgroup of this study consists of 40
teachers who work at temporary education center (GEM) and at public schools related to the Minister
of Education within the scope of Project of Integration Support of Turkish Education System (PICTES)
for Syrian students who are in counties of Şehitkamil and Şahinbey of Gaziantep in the 2017-2018
Educational year. In the study, it is used the "form of teacher interviews aimed at the process of
learning Turkish of Syrian students" which is semi structured being expertized, created by researcher as
data collection tool. Data received from semi structured form of interview is evaluated with content
analysis method. Performing of teaching language first time like this with PICTES project, the less of
studies related to this field in the literature, and being an issue of concern how the teachers perform the
teaching of language makes study become important. In the end of study, it is found the themes of
"cultural transfer of teaching Turkish to foreigners, teacher interviews aimed at teaching grammar,
improving language skills in the teaching Turkish to foreigners, teaching techniques and methods being
used in teaching Turkish to foreigners, the importance of using materials in teaching Turkish to
foreigners, evaluation of teaching programme in terms of teaching Turkish to foreigners, effect to
teaching language of physical conditions of school and atmosphere of classroom, teaching a lesson and
teacher interviews aimed at process of feedback in teaching Turkish to foreigners and providing
motivation and attention at preparation of lesson". Here are the results from these themes; it being
reached the end of that providing motivation and attention in teaching foreign language affects the
teaching language, that making lesson boring being used just one method while being performed
teaching language for children who learn Turkish as a foreign language as well like children whose
mother language is Turkish, that motivation and attention are being turn bad and that teaching language
is being complicated, that feedback is important in teaching language, that being enough of physical
conditions influences permanence and teaching of target language, that most of the teachers who teach
Turkish as a foreign language use a teaching method while teaching language, that one of the effective
methods in teaching foreign language is the using of material in being more concrete of topic and event
which is mentioned, that the more it is used methods and techniques while being performed teaching
language, the more teaching language is effective and productive, that the most difficult skill is
speaking skill, the necessary of being given as a whole of teaching of grammar and language skills in
teaching Turkish to foreigners and that target language cannot being taught separately from its culture.

Fahri Temizyürek, Prof., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
317149
Arapça ile Türkçe arasındaki sözdizimsel farklılıkların Araplara Türkçe
öğretiminde etkisi / Turkish language and Arabic language by doing
grammar comparison between two languages on the one hand teypes of
the sentence
Yazar:MUHAMMED ALBİLADİ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ TEMİZYÜREK

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2012
155 s.
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Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Arapça = Arabic ; Dil eğitimi = Language education ; Dilbilgisi =
Grammar ; Dilbilim = Linguistics ; Eğitim = Education ; Karşıtsal
çözümleme = Oppesitional analysis ; Söz dizim = Syntax ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education
Bu çalışma, Türkçe?nin sözdizimi kuralları temel alınarak Arapça ve Türkçede cümle türler, cümle
öğeleri ve tamlama terkipleri karıştırılarak arasındaki sözdizimsel benzerlik ve farklılıkların
belirlenmesini hedeflemiştir. Aynı zamanda Türkçe öğrenen Arap öğrencilere uygulanan test
sınavından yola çıkarak tespit edilmiş sözdizimsel farklılıkların ne kadar olumsuz aktarımlara sebep
olmasının saptanması amaçlamıştır.Olumsuz aktarımların olup olmamasını tespit edebilmek amacıyla,
Arap öğrencilerin yaptıkları hatalar incelenmiştir. Sözdizimi ile ilgili hataların analizi yapılarak hangisi
sıklıkla ve hangisi az olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte bu yanlışların hangi nedenlerden dolayı
ortaya çıktığını açıklamaya çalışılmıştır.Hata çözülememesi yöntemi kullanarak araştırmadan elde
edilen sonuçlarda, sözdizimsel hatalar, olumsuz aktarımdan kaynaklanan hatalardan %34?i
oluşturmaktadır. Bu hatalar genellikle Arapça ve Türkçenin arasındaki temel fark olan cümle
yapısındaki terslikten kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra Arapçada mef?ûlün bihi gösteren kelimenin
sonuna konan harekelerden başka bir edat bulunmamaktadır. Ayrıca yanlış bulunma eklerinin
kullanılması ve fazla bağlaçların kullanılması görülür.Anahtar Kelimeler: Sözdizimsel Farklılıklar,
Türkçe Öğretimi, Karşıtsal Dilbilimi
The aims of this work is to determines aspect of similarity and different grammar between Turkish
language and Arabic language by doing grammar comparison between two languages on the one hand
teypes of the sentence, elements of the sentence, additional structures and descriptive with taking
grammar of the Turkish language as the basic of the comparison process, and in the same time to aims
to knowing the effect of grammatical differences differences on the students of the Turkich language
especially Arab students based on exam had tested on them.In order to improving error resulting of the
impact of native language or not, it had been studied the mistakes that happened from Arab students,
and it had been identified which mistakes more common than others, beside it had mentioned the
reasons that led to the occurrence.The recults obtained of research by using the method of error
analysis, showed that mistakes resulting of the impact of native language which represented 34% of the
total mistakes, and in general the reason of these mistakes was inverse construction between the two
languages. Beside there is no tool to show the object in Arabic sentence except fort he movement that
are placed on the last word. Also the frequent use of links and misuse of the formats of the names
(prepositions).Key Word: Syntactic Differences, Teaching of Turkish, Comparative Linguistics
Tez No İndirme Tez Künye
366303
Boşnaklara Türkçe öğretiminde yöntem geliştirmesi / Developing
methods in teaching Turkish to Bosnians
Yazar:ERNA USCUPLİC
Danışman: DOÇ. DR. FAHRİ TEMİZYÜREK
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türk
Edebiyatı Bölümü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Boşnaklar = Bosnians ; Ders kitapları = Textbooks ; Dilbilgisi =
Grammar ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim yöntemleri
= Teaching methods

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2014
99 s.

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
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tutmaktır.
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 functionalconceptual 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.
Tez No İndirme Tez Künye
397456
Kosova'da Türkçe eğitimi gören dokuzuncu sınıf öğrencilerin Türkçe
dersi başarı düzeyi / Achievement level of the Turkish subject of the
ninth grade students in Turkish education program in Kosovo
Yazar:DOĞUŞ MURAT KARDAŞ
Danışman: DOÇ. DR. FAHRİ TEMİZYÜREK
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Başarı = Success ; Dış Türkler = Turkish diaspora ; Eğitim =
Education ; Kosova = Kosovo ; TEOG = Transition From Basic
Education To Secondary Education ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Öğrenci başarısı = Student achievement

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
72 s.

Bu çalıĢmanın amacı, Kosova‟da devlet okullarının ilköğretim ikinci kademe 9. sınıfta Türkçe eğitim
gören öğrencilerin, Türkiye‟de ilköğretim ikinci kademe 8. sınıfta eğitim gören öğrenciler için MEB
(Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından uygulanan TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime GeçiĢ) Türkçe
sınavında, gösterdikleri baĢarı düzeyinin çeĢitli değiĢkenler açısından değerlendirilmesidir. Bu
araĢtırma, 2014 yılı Ekim ayında yapılan bir ön çalıĢma ve 2015 yılı Ocak ayında yapılan bir ana
uygulama ile oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmaya iliĢkin çalıĢmalar; Türklerin ağırlıkta yaĢadığı
MamuĢa‟da "MamuĢa Anadolu Ġlköğretim Okulunda" yapılmıĢtır. Kosovalı Türk öğrencilerin
aldıkları eğitimle, Türkiye‟de uygulanan seviyelerine denk bir sınavda, Türkçe dersi baĢarı
düzeylerini ölçmek amacıyla; MEB‟in 26 Kasım 2014 tarihinde kendisine bağlı okullarda uyguladığı
8. Sınıf Türkçe Ortak Sınavı, "MamuĢa Anadolu Ġlköğretim Okulu 9. Sınıf öğrencileri" üzerinde
uygulanmıĢtır. 81 öğrencinin, 20 adet çoktan seçmeli Türkçe sorusuna verdiği cevaplar ile kiĢisel
bilgi formları incelenmiĢtir. Bunun sonucunda Kosovalı Türk öğrencilerin TEOG baĢarı düzeylerinin
düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Buna karĢın, Kosovalı Türk öğrencilerin Türkçe ders notlarının
yüksek olmasına rağmen (notlar gerçeği yansıtmamaktadır) baĢarılı bir Türkçe eğitiminin
gerçekleĢtirilemediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca, Kosova‟daki Türkçe eğitiminin dünü, bugünü
ve geleceği de ele alınarak bu konuda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerilerine de yer
verilmiĢtir. Anahtar Kelimeler: Kosova‟da Türkçe Eğitimi, BaĢarı Düzeyi, TEOG Türkçe Sınavı
Objective of this work is elementary school ninth grade Turkish education program students‟
assessment of achievement level in terms of variables, in the Turkish exam TEOG (Passage from
primary education to secondary education) applied by Ministry of Education for eight grade students in
Turkey. This study constitutes of pre-study made in October 2014 and main application made in
January 2015. Studies related to the research were made in "MamuĢa Anadolu Ġlköğretim Okulu"
(Elementary School of Anatolia in Mamusha) as a place populated with Turkish majority. With the
objective of assessing the achievement level of the Turkish students in Kosovo through an exam equal
to the level applied in Turkey; we applied, Turkish exam prepared by Ministry of Education in Turkey
in 26 November 2014 for the eighth grade exam, to the ninth grade students of Elementary School of
Anatolia in Mamusha. We have analyzed individual answer sheets of more than 20 questions from 81
students. As a result, we came to the conclusion that achievement level of TEOG of Kosovo Turkish
students is low. None the less, despite the high level of Turkish language subject notes (notes do not
reflect the reality) we concluded that a successful Turkish education is unrealizable. Likewise, we have
given solution suggestions on the identified problems in Kosovo Turkish educations systems. Key
words: Turkish education in Kosovo, achıevement level, TEOG Turkish exam
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Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
450247
Ana dili arapça olanların Türkçe yazılı anlatımlarında sözcük kullanımları Onaylandı
ve yazım yanlışları: Durum tespiti ve çözüm önerileri / Word usage and Yüksek
writing mistakes by native speakers of Arabic in written expression in
Lisans
Turkish: Assessments and solution recommendations
Türkçe
Yazar:ENGY AHMED MOHAMMED ELSAWAH
2016
Danışman: DOÇ. DR. FAHRİ TEMİZYÜREK
285 s.
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Arapça = Arabic ; Sözcük kullanımı = Word usage ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign
domestic students ; Yazılı anlatım = Written expression ; Yazım hataları =
Writing errors
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 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'',
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"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.
Tez No İndirme Tez Künye
450125
İki dillilik bağlamında İngiltere'de yaşayan Türk çocuklarının ana dili
Türkçeyi öğrenme durumları / The learning state of Turkish as mother
tongue for Turkish children living in England in bilingualism context
Yazar:AYDIN BAYAT
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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
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etkinlikleri, Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerinin yer
aldığı 16 açık uçlu sorudan oluşan 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 20142015 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 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
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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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Bu araştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanına aittir. Burada, ana dili Farsça olanlara yabancı
dil olarak Türkçe öğretimine yönelik araştırma yapmaya çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, Türkçe ile
Farsça arasında ortak olan atasözleri, deyimler ve kalıp sözleri tespit etmek ve ana dili Farsça olanlara
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde onlardan yararlanmaya yönelik etkinlikler ve sınıf içi
uygulamalar sunmaktır. Bu doğrultuda, toplam sekiz bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde
problem durumu, araştırmanın amacı ve önemi, varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlar belirlenmiştir.
Araştırmanın ikinci bölümünde ilgili araştırmalara, üçüncü bölümünde kavramsal çerçeveye yer
verilerek dil-kültür ilişkisi, yabancı dil öğretiminde kültür aktarımının önemi, Türkçenin kültürel
unsurları, İran'da Türkçe öğretiminin tarihi ve Türkçe-Farsça dil ilişkileri üzerinde durulmuştur.
Dördüncü bölümde ise araştırmanın modeli ve yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın beşinci
bölümünde de Türkçe ile Farsça arasında ortak olan atasözleri, deyimler ve kalıp sözlere yer
verilmiştir. Ana metnin son bölümü olan altıncı bölümde ana dili Farsça olanlara yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde ortak dil unsurlarından faydalanmaya yönelik etkinlikler ve sınıf içi uygulamalar
sunulmuştur. Çalışmanın yedinci bölümünde bulgular ve yorum takdim edilmiştir. Son olarak da
çalışmanın sekizinci bölümünde araştırmanın sonuç ve önerilerine değinilmiştir. Daha sonra kaynaklar
belirlenmiştir. Nitel yöntemine göre desenlenen bu araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Ayrıca,
araştırmanın bir alanyazın araştırması olduğundan veri toplama yöntemi olarak döküman analizi
yöntemi kullanılmıştır.
This research belongs to the domain of teaching Turkish as a foreign language. The objective of the
research is to teach Turkish as a foreign language to those whose native language is Persian. The aim
of the research is to identify proverbs, idioms and phrasal expressions that are common between
Turkish and Persion, to present activities and classroom practices with these common elements to teach
Turkish to those whose native language is Persion. Accordinly, the first section of the research,
consisting of eight sections, involves the objective, importance, assumptions, limitations and
definitions of the research and problems. The second section of the research provides the relevant
research and the third section addresses the conceptual framework and emphasizes language-cultur
relations, the importance of cultural transformation in teaching foreign language, the cultural elements
of Turkish, the history of teaching Turkish in Iran and the language relations on Turkish-Persian. The
fourth section provides information about the research model and management. The fifth section
addresses the proverbs, idioms and phrases that are found both in Turkish and Persian. The sixth and
final section of the main text provides activities and classroom practices to benefit from the common
language elements in teaching Turkish as a foreign language to those whose native language is Persian.
The seventh section of research introduces the results and comments. Finally, the eghth section
adresses the conclusion and suggestions of the research. After that, the sources have been identified.
We have made use of documents analysis method for data collection since this research is a literature
review.
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Günümüzde uluslararası etkileşimin hızlı artmasıyla Türkçe öğrenmeye olan ilgi de gittikçe
çoğalmaktadır. Temel düzey materyallerinde kullanılan fiillerin niteliği, Türkçeyi yeni öğrenenler
açısından çok önemlidir. Temel yaşam alanlarına yönelik A1 düzeyi dil öğretimi, sık kullanılan fiillerle
daha kolay olacaktır. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni de dil öğretiminin belirli standartlara
uygun olarak yapılması için oluşturulmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde standartların
oluşturulması da çok önemli bir husustur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ilk 100 fiilin
belirlenmesi çalışmasının yapılmadığı görülmüştür. Amacımız bu eksikliğin giderilmesine yardımcı
olmaktır. Betimsel tarama yöntemiyle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan 4 dil seti
incelenmiş ve fiillerin kullanım sıklığına ve ortaklık derecelerine bakılmıştır. Örneklem olarak Gazi
TÖMER, İstanbul, Yedi İklim, Yeni Hitit A1 düzeyi ders ve çalışma kitapları seçilmiştir. Bu dil
öğretim setlerinde kullanılan fiiller sayısal incelemeye tabi tutulmuş ve eksiklerin tamamlanması için
Almanca, Fransızca ve İngilizce ile karşılaştırma yapılmış, böylelikle ilk 100 fiilin belirlenmesi
mümkün olmuştur.
Nowadays, the internet in Turkish learning has been increasing gradualy with rising of global
interaction. The quality of verbs which are used in basic level materials is very important for new
learners of Turkish. Teaching language of A1 level which is intended to daily life fields will be easier
with frequently used verbs. Common Europian Application Framework for Languages has been formed
for making language teaching according to definite standards. Forming standards in Teaching Turkish
as a Foreign Language is very important issue. It has been seen that there is not a research about
Identifying first 100 verbs in Teaching Turkish as a Foreign Language. Our aim is to be helpful for
making up this shortage. 4 language sets used for Turkish teaching as a Foreign Language have been
examined by descriptive survey model and it has been looked to verbs usage frequency and their
association status. As a sample , A1 level lesson and workbooks of Gazi TÖMER , Istanbul , Yedi
Iklim , Yeni Hitit publications were choosen. The verbs used in these language teaching sets have been
subjected to numerical research and to make up shortages it has been compared to German,French,and
English so it has been possible to identify the first 100 verbs.

Faik Kanatlı, Prof., Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin kullanımı dil-kültür ögelerini daha net ve açık bir
biçimde yansıtmak için gereklidir. Metinlerde bulunan kalıp ifadeler ve söz zenginlikleri kültür
aktarımına hizmet eder. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde içeriği zengin metinlerin
kullanılması öngörülür. Dil-kültür aktarımının daha etkili yapılması için bu metinlerin düzeye uygun
sadeleştirilmesine ihtiyaç duyulur. Bu çalışmanın amacı Haldun Taner'in öykülerini B1 düzeyine göre
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sadeleştirmek, bu metinleri kültür-dil bağlamında değerlendirmek ve B1 seviyesindeki öğrenciler için
etkinlik önerileri hazırlamaktır. Bu amaçla çalışmada Haldun Taner'in belirlenen altı öyküsü B1
düzeyinin yapısal özellikleri göz önünde bulundurularak sadeleştirilmiştir. Sadeleştirilen bu öykülerde
yer alan kalıp sözler, ikilemeler, deyim ve atasözleri betimlenmiştir. Ardından her öykü için B1
düzeyinde kullanılabilecek okuma, dinleme, konuşma ve yazma etkinlikleri tartışmaya sunulmuştur.
Araştırmanın metin ve kültür odaklı yabancı dil olarak Türkçe öğretimine katkı sunacağı
düşünülmektedir.
The use of texts in teaching Turkish as a foreign language is necessary to reflect the language-culture
elements more clearly and clearly. The pattern expressions and word richness in the texts serve the
culture transfer. In this context, it is envisaged to use texts with rich content in teaching Turkish as a
foreign language. In order to make language-culture transfer more effective, these texts need to be
simplified according to the level. The aim of this study is to simplify the stories of Haldun Taner
according to the B1 level, to evaluate these texts in the context of culture and language and to prepare
activity suggestions for students at B1 level. For this purpose, the six stories of Haldun Taner identified
were simplified by taking into account the structural features of the B1 level. The phrases, dilemmas,
idioms and proverbs in these simplified stories are described. Then, reading, listening, speaking and
writing activities that can be used at B1 level for each story are presented to the discussion. It is
thought that the research will contribute to teaching Turkish as a foreign language focused on text and
culture.

Faruk Gökçe, Doç.Dr., Dicle Üniversitesi Eski Türk Dili
Tez No
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Yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında yapılan sadeleştirme çalışmalarında son zamanlarda artış
görülmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi yaygınlaştıkça öğretim materyalleri ve dil
öğretim ortamları çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda en önemli
problemlerden biri öğretim programlarının geliştirilmesine kaynaklık edecek Türkçenin dilbilgisini
işlevsel açıdan ve her yönüyle aktaracak kaynakların yeterli olmamasıdır. Hazırladığımız bu çalışmanın
asıl amacı Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma- anlama becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi
amacıyla bilimsel ölçütler çerçevesinde dil düzeyine uygun ve özgün metin sadeleştirmenin nasıl
gerçekleştirileceğine dair örnek bir çalışma hazırlamaktır. Eldeki çalışma, dil öğretimi alanında
bilimsel verilerden yararlanılarak sadeleştirme yöntemleri doğrultusunda bu alandaki kaynak
eksikliğini gidermeyi hedeflemektedir. Dil öğretimi alanına materyal oluşturma sürecinde hedef
kitlenin seviyesi göz önüne alınarak uygun olan yöntem tercih edilmekte ve sadeleştirme çalışması bu
doğrultuda yapılmaktadır. Dil öğrenen birey sadece o dili öğrenmekle yetinmeyip o milletin kültürü ve
değerleri hakkında da bilgi sahibi olmaktadır. Bu nedenle eldeki çalışma hazırlanırken Türk kültürünü
ve değerlerini barındıran edebi bir eser tercih edilmiştir. Çalışmaya konu olan "Piri Reis" adlı bu roman
ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 seviyesindeki bireyler için alternatif kaynak oluşturulup
seviyesine uygun bir eseri okuyup anlaması hedeflenmiştir. Ele aldığımız eser Avrupa Dilleri Ortak
Çerçeve Metni incelenerek B1 düzeyine ulaşmış öğrenicilere yönelik sadeleştirilip asıl metne sadık
kalınmaya çalışılmış ve öğrencilerin kazanımları belirlenip bu doğrultuda sadeleştirme yapılmıştır.
Sadeleştirme sırasında B1 seviyesindeki bireye uygun dilsel yapılar; Yunus Emre Enstitüsü tarafından
hazırlanan Yedi İklim Türkçe B1 ders kitabı, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve Diller için
Avrupa Ortak Başvuru Metninden hareketle belirlenmiş ve sadeleştirme işlemi bu kriterlere göre
yapılmıştır. Sadeleştirme sürecinde en kritik noktalardan biri olan kelime seçimi sürecinde Murat
Aydın tarafından oluşturulan öğrencilerin bilmesi gereken muhtemel kelime listesi, Gökhan Ölker'in
hazırladığı Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı sözlüğü, TDK'nin güncel sözlüğü esas alınmıştır.
Çalışmanın uygulama sürecinde okuma-anlama sürecindeki kazanımı görmek adına çoktan seçmeli,
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doğru-yanlış, kısa cevaplı sorular, evet-hayır, eşleştirme şeklinde alıştırmalar eklenmiştir.
Simplification studies conducted in the context of teaching Turkish to foreigners have increased
recently. As the teaching of Turkish as a foreign language becomes widespread, teaching materials and
language teaching environments become diverse and improve. One of the most important problems
about teaching Turkish to foreigners is the insufficiency of the resources that will transfer the
functioning and all aspects of Turkish grammar, and that will be a source for the development of
curriculum. The main purpose of this study is to prepare a sample study on how to simplify the original
text appropriate for the language level within the framework of scientific criteria in order to gain
reading and understanding skills in teaching Turkish to foreigners. This study aims to eliminate the
lack of resources in the field in accordance with the simplification methods by using scientific data in
language teaching.In the process of designing materials in the field of language teaching, the
appropriate method is preferred considering the level of the target learners and the simplification study
is carried out in this direction.The individual who learns a language not only learns a language but also
learns about the culture and values of the nation. For this reason, a literary work representing Turkish
culture and values was preferred for this study. In this study a novel named "Piri Reis" was aimed to be
used as an alternative and appropriate resource for those who learn Turkish as a foreign language at B1
level. Aforementioned novel was simplified and targets were determined for the B1 learners in line
with the Common Framework for European Languages by being faithful to the original text. In the
simplification process, the linguistic structures appropriate to B1 level learners were determined
according to such criteria as The Seven Climate Turkish textbooks for B1 level prepared by the Yunus
Emre Institute, the İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı and Common Framework for European
Languages. Known as one of the most critical points in the simplification process vocabulary selection
was based on the list of possible words for the students formed by Murat Aydın, Dictionary of Written
Turkish Word Frequency prepared by Gokhan Ölker's and Dictionary of Turkish Language Institution
(TLI). In the application process, multiple choices tests, right-wrong/yes-no items, short-answer
questions, matching items were used in order to see the achievements in reading-comprehension.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
638444
Ömer Seyfettin'in Diyet adlı eserinin A1-A2 seviyesinde
Onaylandı
sadeleştirilmesi / Simplification of the story named Diyet by Ömer Yüksek
Seyfettin to A1-A2 levels
Lisans
Yazar:RIDVAN AY
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. FARUK GÖKÇE
2020
Yer Bilgisi: Dicle Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili 202 s.
ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:
İkinci bir dil öğrenme aşamasında seviyeye uygun hikaye kitapları her öğrencinin ihtiyaç duyduğu en
temel kaynaklardır. Bu nedenle öğrencilerin öğrenimini kolaylaştırma açısından ya özgün metinler
hazırlanmalı ya da Türk yazarlar tarafından kaleme alınan içerisinde kültürel değerlerin olduğu
eserlerin sadeleştirilmesi yoluna gidilmelidir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi amacıyla birçok
kaynak kitap yazılmış ve basılmıştır. Fakat öğrencilerin yardımcı kaynak arayışına girdiklerinde
ulaşabileceği çok fazla kaynağın olmadığı görülmektedir. Yabancı bir dil öğrenim sürecinde kaynak
arayışının daha A1 seviyesinde büyük önem taşıdığı bilinmektedir. Öğrenci bu süreçte kendi seviyesine
uygun, içerisinde alıştırmalar olan kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenler göz önüne alınarak
çalışmanın amacı, Türkçeyi ikinci bir dil olarak öğrenen A1 ve A2 seviyesindeki öğrencilere uygun
hikayeler oluşturmaktır. Hikayelerin seviyeye uyarlanması aşamasında "Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve
Metni" incelenmiş bu süreçte öğrencilere sağlanabilecek en üst fayda belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca
metinlerin sadeleştirilme çalışmasıyla birlikte Türk yazarlarının ve eserlerinin öğrencilere tanıtımı da
sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada Ömer Seyfettin'in hikayelerinden "Diyet, Başını Vermeyen Şehit,
Yüksek ökçeler, Korkunç Bir Ceza, Çakmak, Büyücü, Külah, ve Üç Öğüt" hikayeleri metin
örneklemini oluşturmuş A1 ve A2 seviyesindeki öğrenciler için uygun olduğu varsayılmıştır. Eldeki tez
yardımcı okuma metinlerinin sadeleştirilmesi ve uyarlanması aşamasında objektif davranıldığı ve
bilimsel verilerin temel alınarak hazırlandığı varsayımına dayanmaktadır. Ömer Seyfettin'in hikayeleri
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metnine göre uyarlanmıştır. Çalışmada uyarlanma aşamasından sonra
öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, okuma öncesi etkinliği olarak kelime
alıştırmaları, okuma sonrası etkinliği olarak da okuduğunu anlama soruları ve alıştırmaları
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hazırlanmıştır. Seçilen hikayeler, A1 ve A2 seviyesindeki öğrencilerin dil kazanımları, dil bilgisi ve
kelime bilgisi seviyeleri temel alınarak uyarlanmış ve sadeleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil
öğrenimi, Ömer Seyfettin, hikayelerin uyarlanması, sadeleştirilmesi, yabancılara Türkçe öğretimi.
In a second language learning stage, level-appropriate storybooks are the most essential resource that
every student needs. Therefore, in order to facilitate the learning of the students, either original texts
should be prepared or the works written by Turkish writers with cultural values should be simplified. In
order to teach Turkish as a foreign language, many reference books have been written and published.
However, it is seen that there are not many resources that students can reach when they search for
auxiliary resources. It is known that the search for resources is of great importance at A1 level in a
foreign language learning process. In this process, the student needs resources that are suitable for his /
her level and include exercises. Taking these reasons into consideration, the aim of the study is to
create appropriate stories for students at the A1 and A2 levels who learn Turkish as a second language.
At the stage of adapting the stories to the level, the Common European Framework of Reference for
Languages was examined and in this process, the best possible benefit to the students was determined.
In addition, Turkish authors and works will be introduced to students with the simplification of the
texts. In this study, the stories of Ömer Seyfettin were reached and it was assumed that the stories of
"Başını Vermeyen Şehit, Büyücü, Çakmak, Diyet, Korkunç Bir Ceza, Külah, Üç Öğüt ve Yüksek
Ökçeler" were suitable for A1 and A2 students. It is assumed that the objective of the simplification
and adaptation of the auxiliary reading texts is to act objectively and to prepare a study based on
scientific data. Ömer Seyfettin's stories are adapted to the Common European Framework of Reference
for Languages. In the study, after the adaptation phase, in order to improve students' reading skills,
vocabulary exercises as pre-reading activity, reading comprehension questions and exercises as postreading activity were prepared. The selected stories were adapted and simplified based on the language
acquisition, grammar and vocabulary levels of A1 and A2 students. Keywords: Foreign language
learning, Ömer Seyfettin, adapting and simplifying stories, teaching Turkish to foreigners.
Faruk Yıldırım, Prof., Çukurova Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
417612
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenicilerin okuma becerilerini
tekrarlı okuma yöntemi ile geliştirme süreci: Bir durum çalışması / The
process of developing reading skills of learners who are learning Turkish
as a foreign language through the repeated reading method: A case study
Yazar:EMİNE ÇİFTÇİ
Danışman: DOÇ. DR. FARUK YILDIRIM
Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim
Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Okuma becerileri = Reading
skills ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı
dil = Foreign language ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education
; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil öğrenimi
= Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
297 s.

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
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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 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. 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
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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 preresearch. 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
Tez No İndirme Tez Künye
591767
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli sığınmacı öğrencilerin temel
seviye yazma becerilerinin incelenmesi / The examination of basic level
writing skills of Syrian refugee students learning Turkish as a foreign
language
Yazar:RAMAZAN YAŞAR
Danışman: PROF. DR. FARUK YILDIRIM
Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
İlköğretim Anabilim Dalı / İlköğretim Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
235 s.

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli sığınmacı öğrencilerin Diller İçin
Avrupa Ortak Başvuru Metni (OBM) yeterlik düzeylerine göre temel seviye yazma becerisi
bakımından durumlarının ortaya konulması ve Suriyeli sığınmacı öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe
öğreten öğreticilerin temel seviye yazma becerilerine yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Yabancı dil
olarak Türkçe öğrenen Suriyeli sığınmacı öğrencilerin, OBM'de belirtilen temel düzey yazma becerisi
betimleyici hedeflerine ulaşma düzeylerinin ne durumda olduğu, yazılı anlatımlarındaki dil kullanımı
bakımından durumlarının ne şekilde olduğu, yazılı çalışmalarında ne tür yanlışlar yapıldığı ve yazma
sürecini etkileyen ne tür durumlar yaşandığı gibi soruların cevabına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
araştırmada, OBM yeterlik düzeylerine göre temel seviye (A1-A2) yazma becerisi bakımından Suriyeli
sığınmacı öğrencilerin ve öğreticilerin değerlendirmeleri, yazma faaliyetleri betimleyici hedeflerine
dair öğrenci yazılı anlatımlarının dil kullanım durumları ve yazılı anlatımlarında yapılan yanlış türleri
ile öğreticilerin temel seviye yazma becerisine yönelik görüşleri ortaya konulmuştur. Araştırmada veri
toplama araçları olarak öğrenci ve öğreticilere yönelik anket, öğrenci yazılı dokümanları, yazılı
dokümanları değerlendirmede kullanılan dereceli puanlama anahtarı ve yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Araştırmada öğretici ve öğrencilerden elde edilen nicel veriler, yazılı
dokümanların içerik analizleri ile öğreticilerin temel seviye yazma becerisine yönelik görüşlerini
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belirlemeye yönelik nitel veriler birlikte kullanıldığı için karma yöntem kullanılmıştır. A1 düzeyinde
"Yazılı biçimde şahsi (kişisel) bilgileri isteyebilir/iletebilir." ve "Kısa ve basit bir biçimde kartpostal
yazabilir." betimleyici hedeflerinde öğrencilerin yarısının hedeflere ulaşabildiği, diğer hedeflere ise
öğrencilerin çoğunluğunun ulaşabildiği sonucuna ulaşılmıştır. A1 düzeyinde öğrencilerin çoğunun dil
bilgisi kurallarına kısmen uyduğu, çok azının yazım kurallarına uyduğu ve noktalama işaretlerini
kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. A1 düzeyinde tespit edilen toplam 529 yanlışın; 337'si yazım, 125'i
noktalama, 31'i biçim bilgisi, 17'si sözcük bilgisi ve 19'u söz dizimi yanlışıdır. Yazımda büyük harf
yazımı yanlışları, noktalamada eksik nokta kullanımı, biçim bilgisinde durum eki yanlışları, sözcük
bilgisinde sözcük yanlış yazımı ve söz diziminde ise yüklem yanlışları yapıldığı tespit edilmiştir. A2
düzeyinde, "Hayat şartları (Yaşam koşulları) /İş ile ilgili üç beş basit cümle yazabilir", "Aile/Eğitim ile
ilgili üç beş basit cümle yazabilir", "Şahsi tecrübeler (Kişisel deneyimler) /Geçmiş faaliyetler hakkında
çok kısa ve basit tasvirler yazabilir", "Kendi çevresi hakkında birbirine bağlı cümleler yazabilir",
"Teşekkür etmek/Özür dilemek için basit şahsi mektup yazabilir" ve "Kısa bir metin içindeki anahtar
(önemli) sözcükleri yeniden yazabilir" betimleyici hedeflerinde öğrencilerin yarısından daha azının bu
hedeflere ulaşabildiği sonucuna ulaşılmıştır. A2 düzeyinde öğrencilerin çoğunluğunun dil bilgisi ve
yazım kurallarına kısmen uyduğu, büyük çoğunluğunun noktalama işaretlerini kullanmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. A2 düzeyinde yapılan toplam 660 yanlışın; 377'si yazım, 177'si noktalama, 31'i biçim
bilgisi, 29'u sözcük bilgisi ve 46'sı söz dizimi yanlışıdır. Yazımda büyük harf yazımı yanlışları,
noktalamada eksik nokta kullanımı, biçim bilgisinde durum eki yanlışları, sözcük bilgisinde sözcük
yanlış yazımı ve söz diziminde ise yüklem yanlışları yapıldığı tespit edilmiştir.
The aim of this study is to determine the status of the Syrian refugee students who learn Turkish as a
foreign language in terms of basic level writing skills according to the Common European Framework
of Reference for Languages (CEFRL) competence levels and to determine the opinions of the Turkish
language teaching teachers to the basic level writing skills. Syrian refugee students who learn Turkish
as a foreign language are at the level of achieving the basic level descriptive objectives stated in the
CEFRL, how they are in terms of language use in their written expressions, what kind of mistakes are
made in their written studies and what situations affect the writing process, the answers to the such
questions are needed. In this study, evaluations of Syrian asylum students and teachers in terms of
basic level (A1-A2) writing skills according to CEFRL proficiency levels, language usage status of
student written expressions about descriptive objectives of writing activities, wrong types of written
expressions and opinions of teachers about basic level writing skills are revealed. The questionnaire for
students and teachers, semi-structured interview form, student written documents and rubric used to
evaluate written documents were used as data collection tools in the study. The use of the content
analysis of the written documents and the qualitative data to determine the opinions of the teachers
about the basic level writing skills and the quantitative data obtained from the teachers and students
show that the mixed method was used in the research. At the A1 level, it was concluded that only half
of the students could reach the descriptive goals such as "Can request / transmit personal information in
written form." and "Can write a short and simple postcard." and the majority of the students could
reach the other goals. At the A1 level, it was concluded that most of the students partially follow the
rules of grammar, very few of them follow the spelling rules and the students used punctuation. A total
of 529 errors detected at A1 level; 337 are spelling, 125 are punctuation, 31 are morphology, 17 are
vocabulary and 19 are syntax errors. It was determined that capitalization in spelling mistakes, lack of
dot usage in punctuation, suffixes mistakes in morphology, misspelling in vocabulary, and predicate
mistakes in syntax were made. At A2 level, it was concluded that less than half of the students
achieved "Can write three simple sentences about life conditions / work", "Can write three simple
sentences about family / education", "Can write very short and simple descriptions about personal
experiences / past activities", "Can write interconnected sentences about his environment", "Can write
a simple personal letter to thank / apologize" and "Can rewrite key (important) words in a short text"
goals. At the A2 level, it was concluded that the majority of the students partially followed the
grammar and spelling rules and the majority of the students did not use punctuation. A total of 660
mistakes made at A2 level; 377 are spelling, 177 are punctuation, 31 are morphology, 29 are
vocabulary and 46 are syntax errors. It was determined that capitalization mistakes in spelling, missing
dot usage in punctuation, suffix mistakes in morphology, word spelling mistakes in vocabulary and
predicate mistakes in syntax were made.
Fatih Kana, Dr.Öğr.Ü., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan Türkçe Yeterlik Sınavlarını,
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelemek ve bu sınavların okuma ve dinleme bölümü
sorularının taksonominin bilişsel süreç ve bilgi boyutunda nasıl bir dağılım gösterdiğini belirlemektir.
Bu bağlamda araştırmada verilerin toplanıp ve değerlendirilmesi sürecinde nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizinden
yararlanılmıştır. Çalışma materyali olarak ise İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi ve Aydın TÖMER
Türkçe Yeterlik Sınavları incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre İstanbul Üniversitesi Dil
Merkezİ'nin sınavında dinleme becerisinde 20, okuma becerisinde 25 olmak üzere toplamda 45;
İstanbul Aydın TÖMER'in sınavında ise dinleme becerisinde 18, okuma becerisinde 42 olmak üzere
toplamda 60 sorunun yer aldığı tespit edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında her iki sınavın soru
dağılımında, dinleme bölümünde ciddi bir fark bulunmazken okuma bölümünde soru sayısı farkının
olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiye ek olarak çalışmada, her iki sınavın dinleme bölümleri taksonomiye
göre soru dağılımları açısından karşılaştırıldığında İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi sınavının dinleme
bölümünde bilişsel süreç boyutunda hatırlama basamağında 13, anlama basamağında ise 7 soru; bilgi
boyutunda ise olgusal basamakta 11 kavramsal basamakta 9 soru bulunmaktadır. Aydın TÖMER
sınavının dinleme bölümünün bilişsel süreç boyutunda, hatırlama basamağında 11, anlama
basamağında 5 ve analiz etme basamağında 1 soru; bilgi boyutunda ise olgusal basamakta 11,
kavramsal basamakta 5 ve üstbilişsel basamakta 1 soru bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Dil
Merkezi sınavının bilişsel boyutta analiz etme basamağına dair soru bulunmazken Aydın TÖMER'in
sınavında 1 soru tespit edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi sınavının bilgi boyutunda
üstbilişsel basamağına dair soru bulunmazken Aydın TÖMER'in sınavında 1 soru tespit edilmiştir. Her
iki sınavın okuma bölümleri taksonomiye göre değerlendirildiğinde ise İstanbul Üniversitesi Dil
Merkezi sınavının okuma bölümünün bilişsel süreç boyutunda hatırlama basamağında 10, anlama
basamağında 15 soru bulunmaktadır; bilgi boyutunun olgusal basamağında 9, ve kavramsal basamakta
16 soru bulunmaktadır. Aydın TÖMER sınavının okuma bölümünün bilişsel süreç boyutunda ise
hatırlatma basamağında 17, anlama basamağında 17 ve analiz etme basamağında 3 soru; bilgi
boyutunda ise olgusal basamakta 9, kavramsal basamakta 25 ve üstbilişsel basamakta 3 soru tespit
edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi ve Aydın TÖMER sınavları bilişsel boyut bağlamında
karşılaştırıldığında İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi sınavında analiz etme basamağına dair soru
bulunmamakta iken Aydın TÖMER sınavında 3 adet soru bulunmaktadır. İlgili sınavlara bilgi boyutu
üzerinden bakıldığında ise üstbilişsel bilgi basamağına dair İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi sınavında
soru yokken Aydın TÖMER sınavında ise 3 soru tespit edilmiştir. Tüm bu bilgi ve bulgulardan
hareketle sınavların soru dağılımında taksonomiye göre farklılıklar olduğu, her iki sınavın da üst düzey
becerileri ölçen soru sayılarının az olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen basamaklarda ise bir uyum
olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda hazırlanan sınavlarda özellikle uygulama, değerlendirme ve
yaratma basamaklarını da ölçebilecek soruların hazırlanması gerektiği söylenebilir.
The purpose of this study is to examine the Turkish Proficiency Exams used in teaching Turkish as a
foreign language according to the Revised Bloom's Taxonomy and to determine how the taxonomy of
the reading and listening section questions of these exams show a distribution in the dimensions of
cognitive process and knowledge. In this context, document analysis method, one of the qualitative
research methods, was used in the process of collecting and evaluating data. Content analysis was used
in the analysis of the data. As the study material, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi and Aydın TÖMER
Turkish Proficiency Exams were examined. According to the findings of the research, a total of 45,
including 20 in listening skill and 25 in reading skill, in İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi 's exam; In
the exam of Istanbul Aydın TÖMER, it was determined that there were a total of 60 questions, 18 in
listening skill and 42 in reading skill. From this point of view, while there was no significant difference
in the distribution of questions in the listening section of both exams, it was determined that there was
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a difference in the number of questions in the reading section. In addition to this information, in the
study, when the listening sections of both exams were compared in terms of the distribution of
questions according to taxonomy, the cognitive process dimension in the listening section of the
İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi exam was 13 questions in the recall level and 7 questions in the
comprehension level; In the knowledge dimension, there are 9 questions in 11 conceptual steps in
factual level. In the cognitive process dimension of the listening part of Aydın TÖMER exam, 11
questions in the recall level, 5 questions in the comprehension level and 1 question in the analysis
level; In the knowledge dimension, there are 11 questions in the factual level, 5 questions in the
conceptual level and 1 question in the metacognitive level. While there were no questions about the
cognitive analysis step of the İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi exam, one question was determined in
Aydın TÖMER's exam. In the knowledge dimension of the İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi exam,
there were no questions about the metacognitive level, but 1 question was determined in Aydın
TÖMER's exam. When the reading sections of both exams are evaluated according to taxonomy, there
are 10 questions in the recall level and 15 questions in the comprehension level in the cognitive process
dimension of the reading section of the İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi exam; There are 9 questions
in the factual level of the knowledge dimension and 16 questions in the conceptual level. In the
cognitive process dimension of the reading section of the Aydın TÖMER exam, 17 questions in the
reminder level, 17 questions in the comprehension level and 3 questions in the analysis level; In the
knowledge dimension, 9 questions in the factual level, 25 in the conceptual level and 3 questions in the
metacognitive level were determined. When İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi and Aydın TÖMER
exams are compared in the context of cognitive dimension, there are no questions about the analysis
step in the İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi exam, while there are 3 questions in the Aydın TÖMER
exam. When the related exams were examined in terms of the knowledge dimension, there were no
questions in the İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi exam regarding the metacognitive knowledge level,
and 3 questions in the Aydın TÖMER exam. Based on all these information and findings, it was
determined that there are differences in the question distribution of the exams according to taxonomy,
and the number of questions measuring high-level skills in both exams is low. It is seen that there is no
harmony in the determined steps. In this context, it can be said that questions that can measure the
application, evaluation and creation steps should be prepared in the exams.
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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
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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 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.
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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. 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 inservice 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 language serves as a culture carrier. In this regard, the
qualitative data supported the quantitative findings.
Tez No İndirme
471032

Tez Künye
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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2017
142 s.
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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
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 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.
Tez No İndirme
495565

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde geri bildirimle ilgili
öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi / The evaluation of the
student' views about feedback in teaching of turkish as a foreign
language
Yazar:MELAHAT KAPTI
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:Geri bildirim = Feedback ; TÖMER = Turkish and Foreign
Languages Research and Application Center ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign
domestic students ; Öğrenci görüşleri = Opinions of students ;
Üniversiteler = Universities

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
105 s.

Bu çalışma Türkiye'ye Türkçe öğrenmek için gelen üniversitelerin Türkçe Öğrenme Merkezlerinde
(TÖMER) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, dört temel beceriden biri olan yazma
becerilerini geliştirmeye yönelik geri bildirimle ilgili görüşleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Öğrencilerin geri bildirim aldıklarında öğrenim süreçleri içinde nasıl bir gelişim kaydettiklerini
belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada Türkçe
Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri'nde (TÖMER) öğrenim gören uluslararası öğrencilere
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geri bildirim ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin geri bildirim ölçeğine verdikleri
cevaplarla; öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, geldikleri ülkeler, mevcut Türkçe bilgileri,
öğrenim gördüğü üniversiteler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak öğrencilerin
yazma becerilerini geliştirmelerine yönelik geri bildirimde bulunulduğunda; geri bildirimin katkısı ve
geri bildirim isteyip istememeleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 Bahar
Dönemi Eskişehir Anadolu ve Osmangazi Üniversitesi TÖMER ile 2017-2018 Güz Dönemi İstanbul
Aydın Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi TÖMER de B1, B2, C1 düzeylerinde
öğrenim gören 200 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, IBM SPSS 23.0 istatistik
paket programından elde edilen verilerin analizinden yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmadan elde
edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü varyans analizi
kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde geri bildirimin öğrencilerin Türkçe yazma
etkinliklerine katkı sağladığı görülmüştür. Öğrenciler, geri bildirim aldıklarında derse ilgilerinin
arttığını ve motive olduklarını belirtmişlerdir.
This study tries to evaluate the views of the foreign students –who came to Turkey to learn Turkish and
study Turkish at the Universities Turkish Teaching Centers (TÖMER) -about the feedback aiming the
development of their writing skill which is one of the four basic skills. At this study which focuses on
determining what kind of development they achieve when they get feedback during their learning
processes, it has been used descriptive survey method. Feedback scale has been applied on the foreign
students who attend courses at the Turkish Teaching Research and Application Centres (TÖMER). At
the research, the correlation between the students` answers to the feedback scale and the variables like
age, sex, marriage status, current level of knowledge of Turkish and country of origin of the students
had been investigated. Related to all these, when feedback aiming to developing their writing skills had
been provided, the contribution of the feedback and whether they want the feedback or not had been
evaluated. The sample of the study consists of 200 foreign national students who attend at the courses
of B1, B2, C1 levels at the Anadolu and Osmangazi Universities on spring term and of the Istanbul
Aydın University and Fatih Sultan Mehmet Vakıf University on the fall term. The study is conducted
by analysing the data which were taken from the IBM SPSS 23.0 statistical package program. For the
analyses of the data which we get from the study it has been used frequency, percentage, median, t-test
and oneway analysis of variance. When we look at the results of the study, feedback has a positive
contribution on the writing activities. The students stated that when they get feedback their interest in
the lesson increased and they were motivated.
Tez No İndirme
495564 26.02.2021 tarihine
kadar kullanımı
yazar tarafından
kısıtlanmıştır.

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin duygusal algı becerisi
düzeylerinin değerlendirilmesi / Assessment of emotional
literacy levels of students learning Turkish as a foreign
language
Yazar:MUSTAFA FURKAN UZAN
Danışman: YRD. DOÇ. 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:Duyguları ifade etme = Emational expression ;
Duygusal okuryazarlık = Emotional literacy ; Kelime
öğrenme = Vocabulary learning ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
145 s.

Dilin, temel olarak, bireyler arası iletişimi sağlayan bir araç görevi gördüğü herkesçe bilinen bir
gerçektir. Bu nedenle dil öğretiminde yapılan uygulama ve etkinlikler iletişimi ve etkileşimi
kolaylaştırıcı şekilde düzenlenmektedir. Sağlıklı bir iletişimin, bireyin kendisini, duygularını doğru bir
şekilde ifade etmesi ve de etkileşim halinde bulunduğu diğer bireylerin duygularını doğru bir şekilde
yorumlaması ile sağlanabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle yabancı dil öğretimi
uygulamalarında duygusal algı (duygusal okuryazarlık) becerilerini dikkate alarak yapılacak bir
öğretimin hem bireylerin hedef dile duygusal olarak güdülenmelerini hem de hedef dilde iletişim
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becerilerinin çok daha güçlü olmasını sağlayacağı söylenebilir. Bu nedenle Türkçenin yabancı dil
olarak öğretiminde de duygusal okuryazarlık becerilerini dikkate almanın gerekli olduğu ifade
edilebilir. Ancak duygusal okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalara yer vermek için
öncelikle hedef grubun bu beceriye ne derece sahip olduğu incelenmeli ve de görüşleri alınmalıdır.
Araştırmanın temel olarak hedefi de bu bilgileri ortaya koymaktır. Bu araştırmanın amacı, yabancı dil
olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin duygusal okuryazarlık becerisi düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli
değişkenlere göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
öğrencilerin duygusal okuryazarlık becerisi genel ve alt boyut beceri düzeyleri belirlenmiş ve bu
düzeyler arasında cinsiyet, uyruk ve Türkçe öğrenim seviyesi değişkenlerine göre istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Bu işlemin ardından yabancı dil olarak Türkçe
öğrenen öğrencilerle görüşme yapılmış ve duygusal okuryazarlık becerisine ilişkin görüşleri alınmış ve
yorumlanmıştır. Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin duygusal okuryazarlık
beceri düzeylerini incelemek için karma araştırma yöntemlerinden yakınsayan paralel desen
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinde
öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemin seçiminde uygun örnekleme yönteminden
yararlanılmıştır. Bu yöntemle belirlenen 311 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Alemdar (2014) tarafından hazırlanan ve araştırmacı tarafından
yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere uygun olarak uyarlanan "Duygusal Okuryazarlık Ölçeği"
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS 21.00 istatistik paket programından
yararlanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü
varyans analizi, Kruskall-Wallis testi, MannWhitney U testi gibi istatiksel tekniklerden
yararlanılmıştır. 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. Araştırma
sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin duygusal okuryazarlık beceri si genel
düzeylerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
öğrencilerin duygusal okuryazarlık becerisinin alt boyut becerilerinden motivasyon becerisine yüksek
düzeyde, empati, duygusal farkındalık ve toplumsal ilişkiler becerilerine orta düzeyde sahip olduğu
belirlenmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin duygularını ifade etmekte ve ifade
edilen duyguları anlamakta zorlandıkları, özellikle de bu konuda kelime bilgisi yönünden zayıf
oldukları saptanmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin duygusal okuryazarlık
becerilerini dil öğretiminde gerekli gördüğü sonucuna da ulaşılmıştır.
The aim of this research is to determine the level of emotional literacy skills of learners who learn
Turkish as a foreign language and to examine them according to various variables. For this purpose,
emotional literacy general and subscale skills levels of the students learning Turkish as a foreign
language have been determined. It was investigated whether the emotional literacy skills of the
students who learned Turkish as a foreign language showed a statistically significant difference
according to the variables of sex, nationality and Turkish Language acquisition level. After this
process, students who learned Turkish as a foreign language were interviewed and their views on
emotional literacy were taken and interpreted. In this study, parallel pattern method is used from mixed
research methods to investigate the level of emotional literacy skills of learners who learn Turkish as a
foreign language. The sample of this research consist of the students who study at the Turkish
Language Teaching Centers of the universities in Istanbul. The convenience sampling method was
adopted for determining the sample group. 311 students identified by this method constituted the
sample of this research. "Emotional Literacy Skill Scale" prepared by Alemdar (2014) was used as data
collection tool in the research. The data were analyzed by SPSS 21.0 software. Statistical techniques
such as frequency, percentage, arithmetic mean, t-test, one way analysis of variance, Kruskall-Wallis
test, MannWhitney U test were used in the analysis of the data. . The direct quotations were given for
revealing the real cases of participants. So, descriptive and content analyses were carried out. As a
result of the research, it was determined that the general skill levels of emotional literacy of the
students who learned Turkish as a foreign language were in the medium level. It has been determined
that students who learn Turkish as a foreign language have difficulties in expressing their feelings and
understanding the expressed emotions. And also it has been determined that they are weak in terms of
vocabulary. It has been achieved that students who learn Turkish as a foreign language thinking
emotional literacy skills are necessary for language teaching.
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu
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527978

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşma dersleri
hakkındaki görüşleri / Views of Turkish as a Foreign Language
Learners About Speaking Lessons
Yazar:İSMAİL KIZILDAĞ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH KANA
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil becerileri = Language skills ; Konuşma = Speaking ;
Konuşma becerisi = Speaking skills ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching

Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
143 s.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi son yıllarda önem kazanmıştır. Dünyadaki hareketlilik ve çeşitli
nedenlerle ülkelerinden ayrılan insanlar başka ülkelerde yaşamayı seçmektedirler. Gerek iş gerekse
özel yaşantıları açısından bu durum artık doğal bir süreç haline dönüşmüş bulunmaktadır. Türkiye'de
çok sayıda yabancı uyruklu insan yaşamaya başlamıştır. Bu insanların dil problemlerini çözmek için
üniversiteler bünyesinde, özel kurslarda ya da çeşitli devlet kurumlarında dil kursları açılmaktadır. Bu
kursların Türkçeyi öğretebilme konusunda başarılı olup olmadıkları ve eğitime gelen yabancıların
Türkçeyi konuşabilmelerinin yeterli düzeyde olup olmadığı sorusu sorulmalıdır. Bu araştırmanın
amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma derslerinin öğrenciler üzerindeki etkisi ve öz
yeterlilik algılarının tespitidir. Böylece, konuşma derslerinin öğrenciler için daha verimli hale
getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca tespit edilen sorun ve aksaklıklar için çözüm önerileri dile
getirilmiştir. Araştırma yöntem olarak, tarama yöntemi seçilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla anket
formu kullanılmıştır. Anketin ilk bölümü 10 sorudan demografik ve kişisel bilgiler, ikinci bölümü ise
konuşma dersleri ile ilgili memnuniyetlerini ölçmek için sorulmuş 38 sorudan, üçüncü bölüm ise
konuşma becerileri öz yeterlilik inançları tespiti için sorulmuş 27 sorudan oluşmaktadır. Konuşma
dersleri memnuniyeti ölçeğinde her soru için beşli seçenek verilmiştir. Bu seçenekler olumsuzdan
olumluya doğru "hiç memnun değilim-çok memnunum" arasında 1 ile 5 arası derecelendirme
yapılmıştır. Anketin diğer bölümü olan konuşma becerileri öz yeterlilik inançları için seçenekler beş
aşamalıdır. Bu seçenekler de olumsuzdan olumluya doğru puanlanmıştır ve "kesinlikle katılmıyorumkesinlikle katılıyorum" arasında 1 ile 5 arası derecelendirme yapılmıştır. Veri analizi için SPSS 15.0
programı kullanılmıştır. Anketin güvenirliği Cronbach Alpha ile belirlenmiştir. Araştırmanın ölçeği
2018 yılında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde uygulanmıştır. Konuşma dersleri memnuniyet ölçeği
dört alt faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler sırasıyla; konuşma dersi memnuniyet düzeyi, sınıftaki
çalışmalar, öğretmen boyutu ve sınıfın fiziksel halidir. Konuşma becerileri öz yeterlilik inançları ölçeği
tek boyutta incelenmiştir. Veriler % (yüzde), t-testi, ANOVA (Tek yönlü varyans analizi) ve scheffe
testi yapılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonunda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma
derslerinin öğrenciler üzerindeki etkisinin yeterli düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konuşma
dersleri memnuniyetleri açısından ve konuşma becerileri öz yeterlilik inançları ile cinsiyet, yaş, uyruk,
eğitim, kaç yıldır Türkiye'de yaşadıkları, medeni durum, bildikleri diller, geldikleri ülke ve anadilleri
değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
Teaching Turkish to foreigners has gained importance in recent years. People who left their countries
for mobility and for various reasons in the world are choosing to live in other countries. This situation
has now become a natural process, both for business and private life. Numerous foreign nationals have
already begun to live in our country. In order to solve the language problems of these people, language
courses are opened by the universities, private courses or various government institutions. It should be
asked that whether these courses are successful in teaching Turkish language and whether foreigners
educated are able to speak Turkish language. The purpose of this research is to determine the effects of
speaking lessons on students and self-efficacy perceptions in teaching Turkish as a foreign language.
Thus, it is aimed to make speaking lessons more efficient for students. In addition, solutions for the
identified problems and disruptions have been mentioned. As a research method, scanning method was
chosen. A questionnaire was used to collect the data. The first part of the questionnaire consisted of 10
questions on demographic and personal information; the second part is with 38 questions which were
asked to evaluate their satisfaction with speaking conversation lessons and the third part consisted of
27 questions on speech skills for self-efficacy beliefs. A five-point option was given for each question
on the Speech Lesson Satisfaction Scale. These alternatives are from negative to positive and a rating
of 1 to 5 was made between "not satisfied-very satisfied". The other part of the questionnaire is the
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five-step options for speaking skills self-efficacy beliefs. These options are also scored from negative
to positive, and a rating of 1 to 5 is made between "absolutely disagree - strongly agree". SPSS 15.0
program was used for data analysis. The reliability of the questionnaire was determined by Cronbach
Alpha. The scale of the research has been applied in various universities of Turkey in 2018. Speaking
lesson satisfaction scale consists of four sub-factors. These factors are respectively; level of satisfaction
of conversation class, studies in class, teacher dimension and physical state of the class. Speaking skills
self-efficacy beliefs scale was examined in one dimension. The data were interpreted with% (percent),
t-test, ANOVA (one way variance analysis) and scheffe test. At the end of the research, it was
concluded that the effect of speaking lessons in teaching Turkish as a foreign language is sufficient. In
terms of satisfaction of speaking lessons and speaking skills with gender and self-efficacy beliefs, age,
nationality, education, he lived in Turkey for several years, marital status, language they know are their
own countries and native language is no significant difference between the variables.

Tez No İndirme
594413

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi
öğrenimine yönelik kaygı düzeyleri ve öz yeterlik algıları /
Anxiety levels and self-efficacy perceptions of
studentslearning Turkish as a foreign language
Yazar:SEFA AYHAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH KANA
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim
Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim
Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil eğitimi = Language education

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
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Bu araştırmada, Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil bilgisi öğrenimi sürecinde yaşadıkları kaygı
düzeylerini ve bununla birlikte gramer öğrenimine yönelik edindikleri öz yeterlik algılarını tespit etmek
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi
öğrenimi sürecinde yaşadıkları kaygı durumları ve edindikleri yeterlikler ile ilgili görüşleri, çeşitli veri
toplama araçlarıyla alınmış, bununla birlikte öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları, eğitim düzeyleri,
Türkiye'de yaşama süreleri, Türkçe dil seviyeleri gibi çeşitli değişkenlere göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılıkların olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada karma yöntem desenlerinden biri olan
"Gömülü Karma Yöntemler Deseni" kullanılmıştır. Nicel araştırmanın örneklemi, 2017-2018 eğitimöğretim yılı güz döneminde, İstanbul ili, Göztepe yerleşkesinde yer alan Marmara Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu bünyesinde TÖMER ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER bünyesinde
B1-B2 ve C1-C2 dil seviyelerinde öğrenim gören 37 kadın 72 erkek yabancı öğrenci olmak üzere
toplam 109 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın nitel grubunu ise Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi TÖMER'de C1 kurunda öğrenim gören 4 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın
nicel verileri, kaygı için Baş (2013), tarafından geliştirilen, güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmış
olan ve araştırmacı tarafından uyarlaması yapılan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Kaygı
Ölçeği" kullanılmıştır. Yine yabancı öğrencilerin dil bilgisi öğrenimine yönelik öz yeterlik algılarını
belirlemek adına Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından hazırlanan Yabancı Dil Olarak iv Türkçe Öğretimi Programı'nda yer alan B1 dil düzeyindeki
dil bilgisi kazanımları "Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öz Yeterlik Ölçeğinde kullanılmıştır.
Çalışmada elde edilen verilerin işlenmesi ve analizi için SPSS 21.00 paket programından
yararlanılmıştır. Toplanan veriler ise araştırmanın amaçları ve verilerin niteliklerine göre frekans,
yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi olan ANOVA, Pearson
Momentler korelasyonu, crosstab analizi ve Chi-Square testi gibi istatistiksel tekniklerden
yararlanılarak açıklanmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise kodlamalar ve temalar aracılığıyla anlamlı
hale getirilerek katılımcıların doğrudan cümleleriyle veriler daha çarpıcı olarak analiz edilmiştir.
Böylelikle araştırmanın genelinde betimsel analiz ve içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın
sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimi sırasında nadiren kaygı
durumu yaşadıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte yabancı öğrencilerin dil bilgisi öğrenimine
yönelik öz yeterlik algıları da orta düzeyde tespit edilmiştir. Öğrencilerin dil bilgisi öğrenimi sürecinde
yaşadıkları kaygı düzeyleri ile öz yeterlik algıları arasında ise anlamlı, negatif yönde ve düşük düzeyde
bir korelasyon ortaya çıkmıştır. İlişkinin negatif yönde olması öğrencilerin öz yeterlikleri artarken
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kaygı durumlarının azalması gibi sonuçlar doğurur. Bu çalışma da bunu destekler niteliktedir.
In this study, it was aimed to determine the anxiety levels of foreign students who learn Turkish during
grammar learning process and their self-efficacy perceptions about grammar learning. For this purpose,
the opinions about anxiety levels and opinions related to competencies they have acquired of students
who learn Turkish as a foreign language are col-lected with a variety of data collection tools; together
with this differences such as gender of the students, their ages, their education levels, the amount of
time they spent in Turkey, their Turkish levels are examined statistically to see if there are meaningful
changes. In the study, 'Embedded Mixed Methods Pattern' which is one of the patterns of mixed
methods is used. The sample of the quantitative research was conducted in the fall se-mester of 20172018 academic year, 37 female and 72 male students, in total 109 foreign stu-dents, studying at
TÖMER of Çanakkale Onsekiz Mart University and TÖMER of Marmara University School of
Foreign Languages located in Göztepe Campus, Istanbul under the lan-guage levels of B1-B2 and C1C2. The qualitative group of the study consists of 4 foreign students studying at C1 level in TÖMER,
Çanakkale Onsekiz Mart University. For the quantitative data of the study, 'Turkish Grammar Anxiety
Scale as a Foreign Language' which was developed by Baş (2013), whose reliability and validity study
was con-ducted and adapted by the researcher. In order to determine the self-efficacy perceptions of
foreign students for grammar learning, the grammar gains at the B1 grammar level in the Turkish
Language Teaching Program prepared by Ankara University Turkish and Foreign Language Research
and Application Centre is used in the scale of 'Turkish Grammar Self Efficacy as a foreign language'.
SPSS 21.00 package program was used for processing and vi analysis of the data obtained in the study.
The data collected were explained by using statisti-cal techniques such as frequency, percentage,
arithmetic mean, standard deviation, t test, ANOVA, Pearson Moments correlation, crosstab analysis
and Chi-Square test. The qualitative data of the research was made meaningful through coding and
themes and the data were ana-lyzed more strikingly with the direct sentences of the participants. Thus,
descriptive analysis and content analysis were applied throughout the research. As a result of the study,
it was found that students who learn Turkish as a foreign lan-guage rarely experience anxiety during
grammar learning. On the other hand, foreign students' perceptions of self-efficacy towards grammar
learning were found to be at medium level. There was a significant, negative and low correlation
between anxiety levels and self-efficacy perceptions of students during grammar learning process.
Negative relationship leads to an increase on self-efficacy of students whereas their anxiety levels
decrease. This study supports this.
Tez No İndirme
599303
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin yenilenmiş bloom
taksonomisine göre metin altı soru yazma becerileri üzerine bir
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Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin hazırladıkları metin altı sorularını
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelemektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Aydın Üniversitesi,
Aydın TÖMER'de çalışan ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla ulaşılan 15 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgu ve sonuçlara göre 15 öğretmenin A1 düzeyindeki 2
metne yönelik toplam 238 soru hazırladıkları, bu soruların 55'inin ölçme ve değerlendirme bakımından
hatalı olduğu, geriye kalan 183 sorunun ise 105'inin hatırlama, 61'inin anlama, 8'inin uygulama, 8'inin
analiz etme ve 1'nin yaratma basamağında olduğu, uygulama basamağına yönelik soru bulunmadığı;
B1 düzeyindeki 2 metne yönelik toplam 237 soru hazırladıkları, bu soruların 95'inin ölçme ve
değerlendirme bakımından hatalı olduğu geriye kalan 142 sorunun ise 59'unun hatırlama, 58'inin
anlama, 1'inin uygulama, 21'inin analiz etme 3'ünün yaratma basamağında olduğu, değerlendirme
basamağına yönelik soru bulunmadığı; 10 öğretmenin C1 düzeyindeki 2 metne yönelik toplam 191
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soru hazırladıkları, bu soruların 85'inin ölçme ve değerlendirme bakımından hatalı olduğu geriye kalan
106 sorunun ise 46'sının hatırlama, 51'inin anlama, 7'sinin analiz etme, 2'sinin değerlendirme
basamağında olduğu, uygulama ve yaratma basamaklarına yönelik soru bulunmadığı tespit edilmiştir.
Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi boyutuna göre ise 15 öğretmenin A1 düzeyindeki 2 metne
yönelik hatırlama basamağında hazırladıkları 105 sorunun 84'ünün olgusal, 21'inin kavramsal bilgi
basamağına; anlama basamağında hazırladıkları 61 sorunun 27'sinin olgusal, 34'ünün kavramsal bilgi
basamağına, uygulama basamağında hazırlanan 8 sorunun işlemsel bilgi basamağına, analiz etme
basamağında hazırlanan 8 soru ile yaratma basamağında hazırlanan 1 sorunun ise üstbilişsel bilgi
basamağına yönelik olduğu tespit edilmiştir. B1 düzeyindeki 2 metne yönelik hatırlama basamağında
hazırladıkları 59 sorunun 45'inin olgusal, 14'ünün kavramsal bilgi basamağına; anlama basamağında
hazırladıkları 58 sorunun 16'sının olgusal, 42'sinin kavramsal bilgi basamağına, uygulama
basamağında hazırlanan 1, analiz etme basamağında hazırlanan 21 ve yaratma basamağında hazırlanan
3 sorunun ise üstbilişsel bilgi basamağına yönelik hazırladıkları, işlemsel bilgi basamağına yönelik
soru bulunmadığı tespit edilmiştir. 10 öğretmenin C1 düzeyindeki 2 metne yönelik hatırlama
basamağında hazırladıkları 46 sorunun 13'ünün olgusal, 33'ünün kavramsal bilgi basamağına; anlama
basamağında hazırladıkları 51 sorunun 3'ünün olgusal, 48'inin kavramsal bilgi basamağına, analiz etme
basamağında hazırladıkları 7 soru ile değerlendirme basamağında hazırladıkları 2 sorunun üstbilişsel
bilgi basamağına yönelik olduğu ve işlemsel bilgi basamağında soru hazırlamadıkları tespit edilmiştir.
The aim of this study is to examine under the text questions prepared by Turkish language teachers as a
foreign language according to the revised Bloom Taxonomy. In this study, used the one of the
qualitative research method the document analysis. The study group of the research comprised 15
teachers who taught Turkish as a foreign language in the 2018-2019 academic year at the Aydın
TÖMER at Istanbul Aydın University and who were reached through an easily accessible status
sampling. Because five of the 15 teachers did not teach at the C1 level, 10 teachers comprised the study
group at the C1 level. Regarding the findings and results acquired from the research, it was determined
that the 15 teachers, according to the Bloom's Revised Taxonomy and aimed at two A1-level texts,
prepared a total of 238 questions, of which 55 of these questions were incorrect in terms of
measurement and evaluation and that, of the remaining 183 questions, 105 were in the memory stage,
61 were in the meaning stage, eight were in the application step, eight were in the analysis step, and
one was in the creation step; that there were no questions aimed at the evaluation step; that, aiming at
two B1-level texts, they prepared a total of 237 questions, of which 95 were incorrect in terms of
measurement and evaluation and that, of the remaining 142 questions, 59 were in the memory stage, 58
were in the meaning stage, one was in the application step, 21 were in the analysis step, and three were
in the creation step and that there were no questions aimed at the evaluation step; and that, aimed at
two C1-level texts, 10 teachers prepared a total of 191 questions prepared a total of 191 questions, of
which 85 were incorrect in terms of measurement and evaluation and that, of the remaining 106
questions, 46 were in the memory stage, 51 were in the meaning stage, two were in the evaluation step,
7 were in the analysis step, and that there were no questions aimed at the application or creation steps.
When reviewing the findings and conclusions acquired from the research according to the Bloom's
Revised Taxonomy knowledge dimension, it was determined that of the 105 questions the 15 teachers
prepared in the memory step for two A1-level texts they were given, 84 were factual knowledge and 21
were conceptual knowledge, of the 61 questions they prepared at the understanding step, 27 were
factual knowledge, 34 were conceptual knowledge, that the eight questions prepared for the application
step aimed at the operational knowledge step, the eight questions prepared in the analysis step and the
one question prepared in the creation step aimed at the metacognitive step. It was determined that of
the 59 questions teachers prepared in the memory step for two B1-level texts they were given, 45 were
factual knowledge and 14 were conceptual knowledge, of the 58 questions they prepared at the
understanding step, 16 were factual knowledge, 42 were conceptual knowledge, that the one question
prepared for the application step aimed at the operational knowledge step, the 21 questions prepared in
the analysis step and the three questions prepared in the creation step aimed at the metacognitive step;
and that there were no questions aimed at the operational knowledge step. It was determined that of the
46 questions the 10 teachers prepared in the memory step for two C1-level texts they were given, 13
were factual knowledge and 33 were conceptual knowledge, of the 51 questions they prepared at the
understanding step, three were factual knowledge, 48 were conceptual knowledge, that the seven
questions they prepared at the analysis step and the two questions they prepared at the evaluation step
were at the metacognitive step and that they prepared no questions at the operational knowledge step.
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Bu araştırmada yabancı dil oalrak Türkçe öğretimi konusunda fiilimsilerin biçim-anlam-kullanım
bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Literatür incelendiğinde dil öğretiminde yapı, biçim,
anlam ve kullanım açısından yöntemler geliştirildiği görülmektedir. Türkiye'de yapı, biçim ve anlamla
ilgili birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
fiilimsilerin biçim bölümünde biçimsel özelliklerini, dil bilgisi yapılarını, yazım biçimlerini, anlam
bölümünde hangi anlamlarda kullanıldığını, kullanım bölümünde hangi durumlarda, nerelerde, kimler
tarafından, nasıl kullanıldığını ve hangi dilbilgisi yapılarıyla ne şekilde etkileşimde olduğunu
incelenmesş amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi doğrultusunda yürütülen bu araştırma, belirli bir
durumu derinlemesine incelemek amacıyla durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Veri toplama
aşamasında döküman inceleme tekniği kullanılarak yabancılara Türkçe öğretimi ders kitapları
incelenmiştir. Ders kitaplarında bulunan metinlerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılarak elde
edilen veriler derinlemesine incelenmiştir. Araştırmada Larseen-Freeman'ın oluşturduğu biçim, anlam
ve kullanım şemasına göre yabancılara Türkçe öğretim kitaplarından iki farklı yayınevinin (Yunus
Emre Enstitüsü ve İstanbul Yayınları) B1-B2-C1+ileri düzey kitapları çağdaş bir kuramla fiilimsilerin
incelenmesi hedeflenmiştir.Araştırmada elde edilen veriler sonucunda fiilimsilerin biçimsel
özelliklerinin nerelerde, nasıl ve hangi durumlarda kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Anlam bölümünde
fiilimsilerin ne anlama geldiğine ulaşılmıştır. Kullanım bölümünde fiilimsilerin nerelerde, nasıl, kimler
tarafından kullanıldığı ve fiilimsilerin diğer dilbilgisi yapılarıyla ilişkisi ortaya çıkmıştır. Yapılandırıcı
ve bilişsel yaklaşımları temel alarak yapılan bu araştırma aracılığıyla yabancı dil olarak Türkçeyi
kolayca kullananların sayısı artacaktır.
In this study, in the teaching of foreigners to Turkish language, the effects of verbs in terms of formuse have been evaluated. Methods in terms of structure, form, meaning and usage have been developed
in language teaching. In our country, the first two methods of structure, form and meaning are widely
used. Larsen-Freeman Ayşen Cem, who adapts the method (meaning-meaning-use) to Turkish
grammar and focuses on the use in the context of the word. From this study, we have shown how
formalities, grammatical structures, spelling forms, meaning of meaning are used in the meaning
section, which situations, where, by whom, how they are used and which grammatical structures they
interact with in the form section. It is not enough to learn the structure of the language and the meaning
or syntax of the words, but also where they are used in real life. Qualitative research method was used
in the research. A case study approach was used to examine a specific situation in depth. In order to
collect the data, the textbooks of Turkish teaching to foreigners were examined by using the document
review technique. In the analysis of the texts in the textbooks, the data obtained by using the content
analysis technique were examined in depth. In this research, it is aimed to examine the B1-B2-C1 +
advanced level books of two different publishing houses (Yunus Emre Enstitüsü and İstanbul
Yayınları) from Turkish teaching books to foreigners according to the form-meaning and usage scheme
formed by Larseen-Freeman with a contemporary theory. where, how and in which situations the
formal characteristics of the verbs are used. The meaning of the verbs in the meaning section is
reached. In the usage section, where the verbs are used, how, by whom and how the verbs are related to
the other grammatical structures emerged. Based on constructivist and cognitive approaches, the
number of those who easily use Turkish as a foreign language will increase.
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Bu çalışmanın amacını, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yabancı dilde dinleme kaygısı (öz-odak
kaygısı ve görev-odak kaygısı), etkileşim kaygısı ve endişe düzeyleri arasındaki ilişkilerin
belirlenmesi; dinleme kaygısı, etkileşim kaygısı ve endişe düzeylerinin farklı demografik özellikler
açısından nasıl farklılaştığının belirlenmesi ile etkileşim kaygısı ve endişe düzeylerinin, dinleme
kaygısı üzerindeki etkisinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç ışığında çeşitli üniversitelerin
Türkçe öğretim merkezlerinde eğitim almakta olan yabancı uyruklu öğrencilerle çalışılmıştır.
Çalışmada amaçlanan, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yabancı dilde dinleme kaygısı (öz-odak
kaygısı ve görev-odak kaygısı), etkileşim kaygısı ve endişe düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
olduğundan, çalışma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma evrenini Çanakkale Onsekiz
Mart, İstanbul Aydın ve Abant İzzet Baysal üniversiteleri Türkçe Öğretim Merkezlerinde eğitim
görmekte olan 168 yabancı uyruklu öğrenci meydana getirmektedir. Bu çalışmada kullanılan veriler
katılımcı anket formu, Yabancı Dilde Dinleme Kaygısı Ölçeği, Etkileşim Kaygısı Ölçeği ve Penn State
Endişe Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde istatistik paket programı olan SPSS 21.0
kullanılmış olup analizlerde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü varyans analizi,
Spearman korelasyon kat sayısı, ilişkisiz örneklemler Anova testi, Mann Whitney, Kruskal Wallis H ve
çoklu doğrusal regresyon analizi gibi istatiksel teknikler uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen
verilerin değerlendirilmesi sonucunda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yabancı Dilde
Dinleme Kaygısı Ölçeği, Etkileşim Kaygısı Ölçeği ve Penn State Endişe Ölçeği ile toplanan verilerinin
birbirleri ile istatiksel olarak orta düzeyde anlamlı bir ilişkilerinin olduğu belirlenmiştir. Çalışmada
etkileşim kaygısının cinsiyete göre farklılık gösterdiği, erkeklerin etkileşim kaygısı düzeylerinin
kadınlarınkinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu ise
etkileşim kaygısının dil seviyesi düşük bireylerde daha yüksek iken dil seviyesi yüksek bireylerde daha
düşük olduğudur. Çalışmada elde edilen nihai sonuca göre etkileşim kaygısı bireylerin yabancı dilde
dinleme etkinliklerindeki başarılarında doğrudan bir etkiye sahiptir.
The aim of this study is to determine the relationships between listening anxiety in foreign language
(self-focus anxiety and task-focus anxiety)and interaction anxiety and anxiety levels and to determine
how listening anxiety, interaction anxiety and anxiety levels diffrentiate according to the different
demographic features and to examine the effects of interaction anxiety and anxiety levels on listening
anxiety of Learners of Turkish as a Foreign Language. In consideration of this aim foreign national
learners taking education in several universities' Türkish learning centers have been studied on.
Because it was aimed to determine the relationships between listening anxiety in foreign language
(self-focus anxiety and task-focus anxiety)and interaction anxiety and anxiety levels, the study was in
the model of relational scanning. The universe of the study was cocsisted of 168 foreign national
learners in Çanakkale Onsekiz Mart, İstanbul Aydın and Abant İzzet Baysal Universities Turkish
Learning Centers. The data used in this study was acquaired by participant questionnaire form,
Listening Anxiety In Foreign Language Scale, Interaction Anxiety Scale and Penn State Anxiety Scale.
The SPSS 21.0 was used in analysis of the data. In analysis techniques such as frequency, percentage,
arithmetic mean, t-test, Spearman correlation analysis, unrelated sample t-test, Mann Whitney U, oneway Anova analysis, Kruskal Wallis H, multilinear regration regression and one-way analysis of
variance were applied. As a result of the study there is a medium-level statistically meaningful
relationship between the data gathered by the Foreign Language Listening Anxiety Scale, Interaction
Anxiety Scale and Penn State Anxiety Scale of Learners of Turkish As A Foreign Language. It was
identified that interaction anxiety differs according to the gender, male subjects' interaction anxiety
level is higher than female subjects'. Another finding identified in the study is that the interaction
anxiety is higher with the individuals that have lower language levels and it is lower with the
individuals that have higher language levels. The ultimate finding identified in the study is that
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interaction anxiety has a direct impact on individuals' successes in foreign language listening activities.
Tez No İndirme
542416

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere deyim ve
atasözlerinin aile kavramı üzerinden öğretilmesi / Teaching of
ı̇ dioms and proverbs through the family concept students learnin
turkish as a foreign language
Yazar:ARZU GÜMÜŞHAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH KANA
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim
Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim
Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Atasözleri = Proverbs ; Deyimler = Idioms ; Dil öğretimi =
Language teaching ; Kavram öğretimi = Concept teaching ;
Kavramsal öğrenme = Conceptual learning ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching
methods

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
123 s.

Bu araştırmanın amacı Türkçedeki aile kavramının deyimler ve atasözleriyle uluslararası öğrencilere
öğretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerle deyimler ve
atasözleri hakkında çalışma yapılmış; cinsiyet, eğitim ve yaş değişkenlerine göre istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini yabancı dil olarak
Türkçe öğrenen A1 ve A2 seviyesini tamamlamış, 53 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada aile
kavramı ve aile bireyleriyle ilgili kırk dört deyim ve atasözü seçilmiştir. Bu deyim ve atasözleri deney
grubu öğrencilerine etkinliklerle öğretilip, kontrol grubu öğrencilerine sadece aile bireyleri ile ilgili
kısa tanıtım yapılmıştır. Süreç sonunda her iki gruba da bir sınav uygulanmıştır. Sınav sonucu ortaya
çıkan verilerinin analizi SPSS 21.0 istatistik paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Verilerin
analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, u-testi gibi istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır.
Araştırmada uygulanan sınavın sonuçlarına göre deyim ve atasözlerinin öğretiminde deney grubunun
başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Deyimler ve atasözlerinin öğretiminde etkinliklerin faydalı olduğu
görülmüştür.
The aim of this research is to teach international students the concept of family in Turkish with idioms
and proverbs. In line with this purpose, this research was carried out on idioms and proverbs of
students who have learned Turkish as a foreign language: it was investigated whether there was a
statistically significant difference in gender, education and age variables. The sample study consists of
53 students who have completed A1 and A2 levels, who have studied Turkish as a foreign language.
The study also selected 47 idioms and proverbs related to family concept and family members. This
statement and proverbs were taught to experimental group Students with activities and a brief
introduction was made to control group students about family members only. At the end of the process,
a test was applied to both groups. The analysis of Exam Result was performed by means of SPSS 21.0
statistical analysis software program. The statistical techniques such as frequency, percent, arithmetic
mean, u-test were used in data analysis. According to the results of the test applied, the experiment
group was successful in teaching idioms and proverbs. In the teaching of idioms and proverbs,
activities were found to be beneficial.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
598516
Yabancılara türkçe öğretimi ders kitaplarında bulunan metin altı soruların Onaylandı
yenilenmiş bloom taksonomisine göre analizi / The analysis according to Yüksek
renewed bloom taxonomy of the questions under the texts in the course Lisans
books prepared for turkish teaching to foreigners
Türkçe
Yazar:ESMA ZEYNEP GÜNEY
2019
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH KANA
117 s.
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe
Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
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Dizin:
Bu çalışmanın amacı, yabancılar için Türkçe öğretimi alanında kullanılan ders kitaplarında bulunan
okuma ve dinleme metinlerine ait metin altı soruları yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analiz
etmektir. Bu amaca bağlı olarak seçilen yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki her bir temanın
okuma ve dinleme metinleri; metin türü, metin sayısı, soru sayısı ve her bir metnin ortalama soru sayısı
tespit edilecek şekilde incelenmiştir. Ayrıca incelenen okuma ve dinleme metinlerinde bulunan metin
altı sorular yenilenmiş Bloom taksonomisine uygun olarak sınıflandırılmış ve metin altı soruların alt
düzey ile üst düzey bilişsel becerilere ne derece hizmet ettiği belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden "doküman analizi"nden yararlanılmıştır. Çalışma grubunu "İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe Öğretim Seti" ile "Yedi İklim Türkçe Yunus Emre Enstitüsü Öğretim Seti" oluşturmaktadır.
Çalışmanın bulgularına bakıldığında her iki sette de metin türlerinin temalara eşit şekilde dağılmadığı,
metin türü bakımından çeşitliğin az olduğu ve metinlerin ortalama soru sayılarında farklılıklar olduğu
görülmüştür. Her bir temada bulunan okuma ve dinleme metinlerindeki metin altı soruların "İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe" setinde daha çok alt düzey bilişsel becerilere, "Yedi İklim Türkçe Yunus Emre
Enstitüsü Öğretim Seti"nde ise buna nazaran soruların alt düzey ve üst düzey bilişsel becerilere daha
eşit oranda hizmet ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca tek bir metin altında bulunan soruların "İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe" setinde çoğunlukla tek bir beceriyi örneklendirirken, "Yedi İklim Türkçe
Yunus Emre Enstitüsü Öğretim Seti"nde soruların kendi içinde farklılaştığı ve alt düzey ile üst düzey
bilişsel becerileri birlikte örneklendirdiği tespit edilmiştir. Ancak her iki kitapta da tek bir metin
altındaki soruların alt düzey bilişsel basamaklardan üst düzey bilişsel basamaklara doğru kademeli
şekilde hazırlanmadığı görülmüştür. Buna ek olarak taksonominin en üst düzey basamağı olan
"yaratmak" basamağına uygun soru azlığı dikkate değer bulunmuştur.
The aim of this study is to analyze the questions under the texts of reading and listening texts in
textbooks used in the field of Turkish teaching for Foreigners according to the renewed Bloom
Taxonomy. For this purpose, reading and listening texts of each theme in the selected textbooks
teaching Turkish to foreigners; text type, number of text, number of questions and average number of
questions of each text were examined in a way to determine. In addition, the questions under the texts
in the reading and listening texts examined were classified and in accordance with the renewed Bloom
Taxonomy and was determined that the questions under the texts what extent serve to the low and high
level cognitive skills. In the study, document analysis, which is one of the qualitative research methods,
was utilized. The universe of the study consists of textbooks teaching Turkish for foreigners, and the
sampling consists of "İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti" and "Yedi İklim Türkçe Yunus
Emre Enstitüsü Öğretim Seti". When the findings of the study were examined, it was seen that the text
types were not equally distributed to the themes in both sets, the variety of text types was low and there
were differences in the average number of questions of the texts. While the text in the reading and
listening texts in each of the themes served more low level cognitive skills in the Türkçe Istanbul for
Foreigners "set of the questions under the texts, Seven Climate Turkish Yunus Emre Institute Teaching
Set was found to serve the questions equally and lower level cognitive skills. In addition, while the
questions under a single text mostly exemplify a single skill in the "Istanbul for Foreigners" set, it was
found that the questions in the Seven Climate Turkish Yunus Emre Institute Teaching Set differentiated
in themselves and exemplified lower and upper level cognitive skills together. However, in both books,
it was observed that the questions under a single text were not prepared gradually from the lower
cognitive steps to the higher cognitive steps. In addition, the lack of questions appropriate to the
"create" level, which is the highest level of taxonomy, was noteworthy.
Tez No İndirme
598832

Tez Künye
Yaygın eğitim kurumlarında yabancılara türkçe öğreten
öğretmenlerin "yabancı diller türkçe a1 seviyesi kurs programı"nı
uygulama süreci / The application process of the 'foreign
language turkish a1 level course program' of the teachers who
teach turkish to foreigners in non-formal education institutions
Yazar:DİLAN ERDOĞAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH KANA
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim
Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim
Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
140 s.
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Dizin:
Bu araştırmada, yaygın eğitim kurumlarında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan öğretmenlerin
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yabancı Diller Türkçe A1 Seviyesi Kurs
Programı'nı uygulama süreci incelenmiştir. Çalışma sonucunda var olan aksaklıklar belirlenerek
programın uygulanabilirliğini arttırma amaçlanmış, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi konusunda
öneriler sunulmuştur. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması
kullanılarak elde edilmiş, verilerin toplanması sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme formu ve
demografik verilerin elde edilebilmesi için kişisel bilgi formu geliştirilmiştir. Çalışma grubunu
oluşturabilmek adına İstanbul ve Gaziantep şehirlerinde bulunan yaygın eğitim kurumlarının halk
eğitimi merkezleri ve büyük şehir belediyelerine bağlı sanat ve meslek edindirme kurslarında görev
yapan 10 öğretmen seçilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi ile analiz edilmiştir.
Verilerin analizi sonucunda yaygın eğitim kurumlarında yabancı dil olarak Türkçe öğreten
öğretmenlerin Yabancı Diller Türkçe A1 Seviyesi Kurs Programı'nı iyi tanımadıkları ve uygulama
sürecinde genel olarak kurs programını takip etmedikleri sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin kurs
programındaki yöntem ve teknikleri bilmedikleri, yöntem-teknik kavramlarıyla ilgili kavram yanılgıları
olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin dört temel dil becerisini geliştirmek için kullandıkları ölçmedeğerlendirme araçları kurs programında yapılması istenilen ölçme-değerlendirmeyi tam karşılamasa
da genel hatlarıyla programa uygun bulunmuştur. Öğretmenlerin gramere odaklı eğitim vermelerinin
yanı sıra ihtiyaca yönelik dil eğitimi yaptıkları da görülmüştür. Yapılan literatür çalışmasının
sonucunda alanda yeteri kadar araştırma yapılmadığı görülmüş, bu çalışmayla Türkçenin yabancılara
daha etkili bir şekilde öğretimine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
In this study, the process of implementing the Turkish A1 level course program of foreign languages
prepared by the General Directorate of Lifelong Learning of teachers teaching Turkish as a foreign
language in the common educational institutions has been examined. As a result of the work, it is
aimed to increase the applicability of the program by determining the current defects and suggestions
on eliminating the identified defects. As a result of the literature study, not enough research has been
done in this field. In this study, it is aimed to contribute to the teaching of Turkish to foreigners more
effectively. The data of the research was obtained using case studies from qualitative research methods,
and the personal information form was developed to obtain the semi-structured interview form and
demographic data in the process of gathering data. In order to create the Working group, 10 teachers
were elected in the arts and vocational training courses of the public education centres and major city
municipalities of the common educational institutions located in Istanbul and Gaziantep cities. The data
obtained was analyzed by analyzing the analysis and analysis of the content. As a result of the analysis
of the data, teachers who teach Turkish as a foreign language in the common educational institutions
are not familiar with the Turkish A1 level course program in foreign languages and generally do not
follow the course program in the process Concluded. The methods and techniques of the teachers in the
course program were not familiar with the concept of concepts related to method-technical concepts.
The measurement-evaluation tools that teachers use to improve the four basic language skills have not
fully met the measurement-assessment required for the course program but have been found to be in
line with the program. Teachers are taught grammar-oriented education as well as the need for
language training.
Tez No İndirme
542435

Tez Künye
Yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme
uygulamaları ve standart oluşturma / Measurement assessment
practices and standardization ı̇ n teaching Turkish to foreigners
Yazar:EMRAH BOYLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH KANA
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim
Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim
Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Standartlar = Standards ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil = Foreign language ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı
uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Ölçme-
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Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
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değerlendirme = Measurement and evaluation
.Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını, öğretmenlerin ölçme
ve değerlendirme yeterlik algıları ile ölçme ve değerlendirme tutarlıklarını incelemek ve ortaya çıkan
eksiklik veya farklılıkları gidermek için standart oluşturmak amacı ile şekillenen bu çalışmada,
TÖMER'lerdeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarındaki farklılığa yönelik bilgi verilmiş,
öğretmenlerin sınav hazırlama ve değerlendirme, okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini
ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarını belirlemek amacı ile beş farklı ölçek geliştirilmiştir.
Öğretmenlerin yazma ve konuşma becerisini ölçme değerlendirme tutarlılıklarını belirlemek için ise
birer öğrenciye ait konuşma ses kaydı ve yazılı anlatım kâğıdı, alanda çalışan 60'ar öğretmene
puanlatılıp değerlendirme yaptırılmıştır. Bunlara ek olarak 5 öğretmene de A1, B2 ve C1 seviyesinde
kur sınavı hazırlatılmış ve bu sınavların okuma ile dinleme bölümleri madde yazımı (soru) bakımından
incelenmiştir. Karma yöntem ile tasarlanan araştırmada karma yöntem desenlerinden biri olan sıralı
açıklayıcı desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini farklı kurumlarda yabancı dil olarak Türkçe
öğreten 366 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel verileri SPSS 22.0 ve AMOS programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeklerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup
arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında
niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova
testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi
kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise doküman analizi yapılarak analiz edilmiştir. Araştırmada
elde edilen bulgulara bakıldığında yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin sınav hazırlama ve
değerlendirme, okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçme ve değerlendirme konusunda
kendilerini yeterli gördükleri fakat yazma ve konuşma becerisini ölçme değerlendirme hususunda
aralarında bir tutarlık olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak lisans mezuniyet alanı, çalışılan kurum,
yüksek lisans yapma, düzenli sınav hazırlama, bu alana yönelik sertifika sahibi olma vb.
değişkenlerinin öğretmenlerin sınav hazırlama ve değerlendirme, okuma, dinleme, konuşma ve yazma
becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.
Bunlara ilaveten ölçeklerde öğretmenler dinleme ve okuma becerisini ölçme ve değerlendirme
açısından kendilerini yeterli olarak görseler de hazırladıkları kur sınavlarının okuma ve dinleme
bölümlerine yönelik metin ve soru yazımında ciddi eksikliklerin ve hataların olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kurumların kendi içinde uyguladıkları ölçme ve
değerlendirme sisteminde farklılıkların olduğu, bu alanda çalışan öğretmenlerin ise ölçek üzerinde
kendilerini yeterli görmelerine rağmen uygulama boyutunda yetersiz ve tutarsız oldukları ortaya
çıkmıştır. Bu bağlamda ilgili alanda ölçme ve değerlendirme konusunda standartın nasıl
oluşturulacağına yönelik örnek uygulamalar gösterilmiş ve öneriler verilmiştir.
.In this study, which was shaped with the aim of creating a standard and for examine the assessment
and evaluation practices in Turkish teaching to foreigners, teacher competencies, and the consistency
of the assessment and evaluation of teachers, information was given about the differences in
measurement and evaluation practices in TÖMERs, and five different scales were developed in order to
determine the assessment and evaluation competencies of teachers for exam preparation and
evaluation, reading, listening, speaking and writing skills. In order to determine the consistency of the
teachers' writing and speaking skills, the voice records and written presentation paper of each student
were scored and evaluated by 60 teachers, who are working in the field, each. In addition, language
tests were prepared by 5 teacher in A1, B2 and C1 level and the reading and listening parts of these
tests were examined in terms of article writing (question). In the research, that designed with mixed
method, explanatory sequential design ,which is one of mixed method designs, is used. The sample of
the study consists of 366 teachers who teach Turkish as a foreign language in different institutions.
Quantitative data of the study were analyzed by using SPSS 22.0 and AMOS program. In the
evaluation of the data obtained from the scales; number, percentage, mean and standard deviation were
used as descriptive statistical methods. The t-test was used to compare the quantitative data between
two independent groups, and the one-way Anova test was used to compare the quantitative data
between two independent groups. Scheffe test was used as a complementary post-hoc analysis to
determine the differences after the Anova test. The qualitative data of the study were analyzed by
analyzing the document. When the findings of the study are examined, it is seen that the ones who
teach Turkish as a foreign language have not enough consistency between them in assessment and
evaluation of writing and talking skills even though they see themselves sufficient in exam preparation
and evaluation, reading, listening, speaking and writing skills. In addition, it has been determined that
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the variables such as undergraduate graduation area, the institution studied, master's degree, preparing
regular exams, having certificates for this field have a significant effect on the teachers' assessment and
evaluation in reading, listening, speaking and writing skills. In addition to this, even though the
teachers were able to assess and evaluate the reading and listening skills of the scales, it was found that
there were serious deficiencies and errors in the writing of texts and questions about the reading and
listening sections of their language tests. As a result, in the teaching of Turkish as a foreign language, it
is seen that there are differences in the measurement and evaluation system applied by the institutions
within themselves and teachers working in this field are seen as insufficient and inconsistent in the
application dimension even though they see themselves sufficient on the scale. In this context, sample
practices on how to establish the standard in measurement and evaluation in the relevant field have
been shown and suggestions are given.
Tez No İndirme
542414

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev alan öğretmenlerin
iş tatmini ve tükenmişlik düzeyleri / Evaluation of job
satisfaction and burnout levels of teachers teaching Turkish as a
foreign language
Yazar:ETHEM GÜRSOY
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH KANA
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim
Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Eğitim = Education ;
Tükenmişlik = Burnout ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Öğretim = Teaching ; Öğretim = Teaching ; İş
doyumu = Job satisfaction
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Türkçe
2019
102 s.

Dil, bir anlaşma sistemi olarak ifade edilir. Bu sistem sadece seslerden, sözcüklerden oluşmaz. Seslerin
ve sözcüklerin yanında ait olduğu milletin düşünce yapısı, kültürü, dünya görüşü de yer alır. Yabancı
dil öğretimini bu açıdan incelendiğinde, yabancı dil sadece ana dildeki kavramları yabancı dile çevirip
karşı tarafa aktarmak şeklinde algılanmamalıdır. Yabancı dil öğretiminde bireylere hedef dilin kültürü,
düşünce yapısı ve dili kullanan toplumun dünya görüşü de aktarılmalıdır. Bu araştırmanın amacı,
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde görev alan öğretmenlerin iş tatmini düzeyleri ile tükenmişlik
düzeylerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde görev
alan öğretmenlerin iş tatmini ve tükenmişlik düzeyleri cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi,
kıdem, iş yerindeki konum, iş yerindeki imkanlar, medeni durum, mesleği isteyerek seçme
değişkenlerine göre incelenip değerlendirilecektir. Araştırmada nicel araştırma türleri içerisinde yer
alan "Tarama araştırması modeli" kullanılmıştır. Bir grubun belirli niteliklerini tespit etmek amacıyla
bilgilerin toplanmasını sağlayan çalışmalarda tarama modeline başvurulur. Araştırmanın örneklemi
yurt içi ve yurt dışında Türkçe Öğretim Merkezlerinde görev yapan ve yabancı dil olarak Türkçe
öğretimiyle görevli 115 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada 11 maddelik kişisel bilgi formu ve
Minnesota İş Tatmini ölçeği ile Maslach Tükenmişlik düzeyi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın nicel
verilerinin analizi SPSS 21.0 istatistik paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmadan
çıkan veriler Mann-Whitney ve Kruskal-Wallis Testi uygulanarak incelenmiştir. Yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde görev alan öğretmenlerin görüşlerinin; yaş, mesleği isteyerek seçme, medeni
durum, cinsiyet, iş yerindeki konum değişkenlerine göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılık
göstermediği belirlenmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev alan öğretmenlerin
görüşlerinin; mesleki kıdem ve gelir düzeyi değişkenlerinin dışsal tatmin puanı açısından istatiksel
olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev alan
öğretmenlerin görüşlerinin; çalışılan kurumdaki imkanlar ve eğitim durumu değişkenlerinin toplam
tatmin puanı ve tükenmişlik düzeyi açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği
belirlenmiştir.
Evaluation of Job Satisfaction and Burnout Levels of Teachers Teaching Turkish as a Foreign
Language Language is a communication system. This system does not only consist of sounds or words.
Besides the sounds and words, the thought structure, culture and world view of the nation it belongs to
also take place. When we study foreign language teaching in this respect, foreign language should not
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be perceived as translating the concepts in the mother tongue to a foreign language and transferring it
to the other side. In the foreign language teaching, the culture of the target language, the structure of
thought and the world view of the society that uses the language should be conveyed to the individuals.
The aim of this research is to determine the job satisfaction levels and burnout levels of teachers who
are involved in teaching Turkish as a foreign language. For this purpose, the job satisfaction and
burnout levels of the teachers working in the teaching of Turkish as a foreign language will be
examined and evaluated according to the variables of gender, age, education, income level, seniority,
place of work, opportunities in the workplace, marital status, and the choosing the profession willingly
In the research, "Exploratory Correlation Model which is among the correlational research types is
used. This model has been selected to analyze the relationships between variables and to understand the
effect of these variables on job satisfaction and burnout levels of teachers. The sample of the study
consists of 115 teachers working in various institutions and teaching Turkish as a foreign language. An
11-item personal information form and Minnesota Job Satisfaction scale with Maslach Burnout level
scale were used in the study. The analysis of the quantitative data of the study was made by using SPSS
21.0 statistical package program. The data of the study were analyzed by using Mann-Whitney and
Kruskal-Wallis Test. It was determined that on the opinions of teachers working in Turkish teaching as
a foreign language; age, occupational choice, marital status, gender, workplace variables were not
found to show a statistically significant difference. It was determined that on the opinions of teachers
working in Turkish teaching as a foreign language; there is a statistically significant difference between
the variables of seniority and income level in terms of external satisfaction points. It was determined
that on the opinions of teachers working in Turkish teaching as a foreign language; there is a
statistically significant difference in terms of total satisfaction and burnout level in the facilities and
educational status in the institution.
Fatih Yılmaz, Doç.Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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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 yönteminden yararlanılarak Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Seti
A1,A2,B1,B2 seviyeleri incelenmiş sette yer alan dinleme becerisi etkinlikleri tespit edilmiştir.
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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 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 multilingualism 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
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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 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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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
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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 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
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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 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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Durumu
527109
Yabancılara Türkçe öğretimi dersinin Türkçe öğretmen adaylarının
Onaylandı
görüşleri bağlamında değerlendirilmesi / An analysis of teaching Turkish Yüksek
to foreigners course from Turkish langugae teacher candidates' point of
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view
Türkçe
Yazar:ENSAR YILDIZ
2018
Danışman: DOÇ. FATİH YILMAZ
103 s.
Yer Bilgisi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Temel Eğitim Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Aday öğretmenler = Candidate teachers ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign
domestic students
İletişim teknolojilerinde son zamanda yaşanan ilerlemenin bir sonucu olarak insanların birbirleri ile
etkileşimi hızla artmaktadır. Bu durumun tabi bir sonucu olarak ikinci bir dil bilme zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Türkçede Dünya üzerinde yaygın konuşulan diller arasında yer almasından dolayı,
ülkemizin son zamanlardaki, askeri, ekonomik ve siyasi ilişkileri sebebiyle, Türkçe de yabancı dil
olarak öğrenilen/ öğretilen bir dil olmuştur. Ülkemizde Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi
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amacıyla gerek yurt dışında gerekse yurt içinde çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu doğrultuda
üniversitelerin Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında lisans programlarına ''Yabancılara Türkçe Öğretimi
(YTÖ)'' dersi konulmuştur. Araştırmada YTÖ dersinin bu dersi alan öğretmen adaylarının görüşleri
doğrultusunda yeterlikleri, öğretmen adaylarının bu derse karşı tutumları, dersten beklerini tespit
edilmiştir. Araştırma evrenini 2016-2017 yılı Türkiye'deki eğitim fakültelerinde YTÖ dersi olan
üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Sivas
ili, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat ili, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İstanbul ili,
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Gaziantep ili, Gaziantep Eğitim Fakültesinde
öğrenim gören Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 236 öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Araştırmamızda veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu, YTÖ dersine
yönelik tutum anketi kullanılmıştır. Tarama modeli kullanılan araştırmamız, nicel ve nitel araştırma
yöntem kullanılarak ele alınmıştır. Nicel yöntem kullanılarak elde edilen verilerin analizinde SPSS
programı, nitel yöntem kullanılarak elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.
Öğrenciler, YTÖ dersine yönelik olumlu tutum geliştirmiştir. Dersin kendilerine yeni bir iş olanağı
sunacağını ve bu dersin dil öğretiminde akademik bilgi noktasında kendilerine katkı sağlayacağını
ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda yabancılar ile iletişimi kolaylaştırıp, farklı dil öğretim yöntem ve
teknikleri hususunda öğrenebilecekleri bir ders olduğunu vurgulamışlardır. Fakat öğretmen adayları bu
olumlu görüşlerin yanında YTÖ dersinde kullanılan materyallerin eksik olması, ders için kaynak
kitabın olmayışı ders saatinin yetersiz ve uygulama saatinin olmamasından kaynaklı olarak yeterli ve
kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmediğini ifade etmektedirler. Araştırma sonuçlarından hareketle, YTÖ
dersinde uygulama saatinin olmasının, öğretmen adaylarının teorik bilgilerini arttıracağı ve böylece
daha kalıcı bir öğrenme sürecini gerçekleştirebilecekleri, dil öğretiminde karşılaşacakları sorunları
önceden tespit edip pratik çözümler üretmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ders içeriğinin
öğrenci beklentilerine göre düzenlenmesi derse karşı ilgiyi artıracaktır. Ayrıca YTÖ dersinin alt
başlıklarının her biri için ayrı bir ders saatinin olmasının hatta YTÖ dersi için ayrı bir lisans
programının açılmasının yabancılara Türkçe öğretimi yapacak olan öğretmen adaylarının daha
profesyonel bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
As a result of the recent progress in communication technologies, the interaction of people with each
other is rapidly increasing. As a result of this situation, the necessity of knowing a second language
arises. Since it is among the widely spoken languages of the world in, it has been a language that has
been learned/taught in Turkish as a foreign language due to the recent, military, economic and political
relations of our country. In our country, various activities are carried out both abroad and domestic in
order to teach Turkish as a foreign language. In this respect, the undergraduate programs in the Turkish
Education Department of universities are put into "'teaching Turkish to foreigners (YTÖ)" course. In
this study, the students ' attitudes towards this course and their competencies were identified in
accordance with the opinions of the teacher candidates who took YTÖ course. The study is composed
of teachers who have studied target population of the study in YTÖ courses in the Faculty of Education
in Turkey for 2016-2017 years. The sample composes of 236 candidate teachers who are studying in
3rd and 4th year of the department of Turkish language teaching in Sivas province, Cumhuriyet
University, Tokat province, Gaziosmanpaşa University, Istanbul province, Istanbul university Hasan
Ali Yücel and Faculty of Education, Gaziantep province. Students have developed a positive attitude
towards the "Teaching Turkish to Foreigners" course. They have stated that the course will provide
them with a new job opportunity and that this course will contribute to their academic knowledge in
language teaching. In this respect they emphasized that it is a course aiming to facilitate the
communication with foreigners and to get knowledge about different language teaching methods and
techniques. However, besides these favorable opinions, the teacher candidates express that the
materials used in the "Teaching Turkish to Foreigners" lessons are lacking, that there is no source book
for the lesson, the lesson time is insufficient and the practice time is not sufficient also. Therefore, in
such conditions is not possible to realize a sufficient and permanent learning. Based on the results of
the research, it is thought that the practice time in the "Teaching Turkish to Foreigners" course will
increase the theoretical knowledge of the teacher candidates and thus contribute to a more permanent
learning process, and to their capacity to determine the problems faced in language teaching and to
produce practical solutions. The arrangement of the course content according to the student
expectations will increase the interest of the students to the course. In addition, it is considered that
having a separate course hour for each sub-heading of the "Teaching Turkish to Foreigners" course and
opening a separate undergraduate program for the "Teaching Turkish to Foreigners" course will
contribute to the more professional training of the teacher candidates who will teach Turkish to the
foreigners.
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Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültürel unsurlar: yedi iklim
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language course books: A sample of yedi İklim
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Lisans
Türkçe
2018
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Yabancı dil öğretiminde kültür aktarımı yok sayılmaması gereken en önemli konudur. Yabancı dil
öğretimi denildiği zaman akla ilk gelen şey kültür aktarımı olmalıdır çünkü yabancı dil öğretimi tek
başına sadece bir dil öğretimi değildir. Son yıllarda Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ilişkilerinin
artmasıyla Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi önem kazanmaya başladı. Türkçe öğrenmek isteyen
insanların sayısı ise azımsanmayacak kadar fazladır fakat buna karşın yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi alanında yapılan çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Bu çalışma yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde yapılacak çalışmalara ışık tutmak ve alana katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu
çalışmada Yunus Emre Enstitüsünün 2015 yılında yayınladığı Yedi İklim Serisi A1, A2, B1, B2, C1 ve
C2 ders kitaplarında yer alan metinlerdeki kültür unsurları incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı Yunus
Emre Enstitüsünün hazırlamış olduğu Yedi İklim serisi ders kitaplarında yer alan metinlerdeki kültürel
unsurlar; konu alanı, görsellik ve metin türü açısından incelemektir. Konu alanı, görsellik ve metin türü
kriterleri Haley ve Austin(2004: 93), Byram ve Risager ( 1999: s. 93), Guariento ve Morley ( 2001: s.
347) ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde (ADOÇ) belirtilen kültürel unsurların öğretimi dikkate
alınarak incelenmiştir. Ders kitaplarındaki kültürel unsurların, hedef kültür dediğimiz Türk kültürünü
ne orada yansıttığı, evrensel kültürden de unsurların olup olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca konu alanı
incelenirken, konuların temel yaşam deneyim alanından seçilip seçilmediği, metinde işlenen konu
adının ne olduğu ve metinlerin hedef kültür olan Türk kültürüne mi ait yoksa evrensel kültüre mi ait
olduğu incelenmiştir. Metinlerdeki görsellerin ise hedef kültüre mi yoksa evrensel kültüre mi ait
olduğuna ve görselin fotoğraf mı, resim mi yoksa karikatür mü olduğuna bakılarak incelenmiştir. Metin
türü açısından ise, metinlerin özgün bir metin mi, yoksa ders kitabı için yazılmış kurma bir metin mi
olduğuna özgün metin ise özgün metnin türünün ne olduğu detaylı olarak incelenmiştir.
Culture transmission in the foreign language teaching is the most important subject which shouldn't be
ignored. The first thing should be culture transmission that comes to our mind when we say foreign
language teaching because foreign language teaching is not just a language teaching. In recent years,
with the increase of Turkey's relations with other countries, teaching Turkish as a foreign language gets
the great importance. The number of people who want to learn Turkish is too high to be underestimated
however, studies in the field of Turkish as a foreign language teaching are not sufficient. This study has
been prepared for the purpose of providing a contribution to the field and to shed light on studies to be
conducted in teaching Turkish as a foreign language. In this study, the cultural elements in the texts in
the Yedi İklim Series A1, A2, B1, B2, C1 and C2 coursebooks puplished by the Yunus Emre Institute
in 2015 have been examined. The purpose of this study is to examine the texts in Yedi İklim Series in
terms of cultural elements, subject area, visuality and text type. Subject area, visualtiy and text type
criteria were investigated with taking into cansideration, Haley and Austin (2004, s. 93), Byram and
Risager (1999, s. 93), Guariento and Morley (2001:347) and the teaching of the cultural elements
metioned in the Common European Framework of Reference for languages. The cultural elements in
the coursebooks have been determined in which way it reflects the Turkish culture we refer to as the
target culture whether there are elements from the universal culture. Also when the subject field was
examined, it is observed that whether the subjects are selected from the Basic Life Experience Field,
the name of the unit matter and whether the texts the Turkish Culture the target culture or belong to
universal culture. Images in the texts have been examined with the aspect of whether they belong to
target culture or universal culture and whether it is a visual photograph, a picture or a cartoon. In terms
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of type of texts, texts are examined whether the texts are authentic or adapted for the book, if it is
authentic what is the type of the texts.
Tez No İndirme Tez Künye
594009
Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen uluslararası öğrencilerin konuşma
kaygıları üzerine bir inceleme / Speaking anxiety of international
students learning turkish as a second language
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Danışman: DOÇ. DR. FATİH YILMAZ
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Eğitimi Bilim Dalı
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2019
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Konuşma becerisi kişilerarası iletişim ve bilgi aktarımında en sık kullanılan dil becerisidir. Konuşma
becerisine karşı hissedilen kaygı, kişileri hem günlük yaşamda hem de akademik olarak olumsuz
etkilemektedir. Bunun için konuşma becerisine karşı duyulan kaygının iletişimsel beceriyi etkilemesi
olumsuz durumlara yol açmaktadır. Avrupa Diller İçin Ortak Öneriler Çerçeve Metni'ne göre konuşma
becerisi en önemli dil becerilerinden biridir. Bu metinde yabancı dil öğretenlere konuşma kaygısını
engellemek için iletişime dayalı öğretim etkinliklerinin sıkça kullanılması tavsiye edilmiştir. Bu
çalışmada yurtdışından ülkemize gelmiş ve Türkçe öğrenen uluslararası üniversite öğrencilerinin
konuşma kaygıları incelenmiştir. Betimsel tarama modelindeki bu çalışmada, Türkçe öğrenen
uluslararası öğrencilerdeki konuşma kaygısını ölçmek amacıyla Sınıf Kaygısı Ölçeği'nden uyarlanan
Yabancı Dil Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
bireylerin konuşma kaygıları kişisel, eğitsel ve çevresel boyutlarda incelenmiştir. Bunun yanı sıra
toplam ölçek puanlarından yola çıkılarak öğrencilerin kaygı düzeyleri ve kaygı sebepleri tespit
edilmiştir. Ayrıca boyutların ve tüm ölçeğin, cinsiyet, milliyet, kur düzeyi, öğrenim görülen bölüm ve
üniversite değişkenleri ile ilişkisi incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye'de 11 farklı üniversitede eğitim
gören farklı kurlarda ve farklı bölümlerde eğitim gören 680 uluslararası öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre
yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin genel olarak konuşma kaygı düzeylerinin düşük olduğu
göze çarpmaktadır. Cinsiyet değişkenine göre ölçekten elde edilen veriler incelendiğinde, eğitsel ve
çevresel alt boyutlar ile toplam ölçek puanlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Cinsiyet
değişkeninin kişisel alt boyutunda ise anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Söz konusu bu boyutta
kadınların kaygılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara
göre öğrencilerin ülkemize geldikleri ülkeler değişkeninde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. En
düşük Türkçe konuşma kaygısı yaşayan öğrencilerin Orta Asya ülkelerinden geldikleri bulgusuna
ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra en yüksek konuşma kaygısı yaşayan öğrencilerin Uzakdoğu ülkelerinden
gelen öğrenciler olduğu görülmektedir. Türkçe öğrenimi görülen kur düzeyleri değişkeni kapsamında
ölçek incelendiğinde alt boyutlarda ve toplam ölçekte kur seviyesi arttıkça Türkçe konuşma kaygısının
azaldığı göze çarpmaktadır. Öğrencilerin yükseköğrenim gördükleri alanlar ile ölçek arasındaki ilişkiye
bakıldığında anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir. Ölçekten elde edilen bulgularda öğrenim
görülen üniversite değişkeni Türkçe konuşma kaygısı bakımından incelendiğinde anlamlı farklılıklar
olduğu görülmektedir. Üniversite değişkenine göre en düşük Türkçe konuşma kaygısı yaşayan
öğrencilerin Aksaray Üniversitesi'nde eğitim gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak ikinci dil
olarak Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları düşük olarak bulunmuştur.
Cinsiyet değişkenine göre kişisel boyutta kadınların erkeklere göre daha yüksek Türkçe konuşma
kaygısına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Orta Asya'dan ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin
Türkçe konuşma kaygılarının diğer öğrencilere göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun
sebeplerinden biri öğrencilerin anadillerinin Türkçenin farklı şivelerden olması olduğu
düşünülmektedir.
Speaking is the most commonly used language skill in interpersonal communication and information
transfer. Anxiety about speaking skills affects people both in daily life and academically. For this
reason, the anxiety about speaking skills affects the communicative skills and leads to negative
situations. According to the Framework Recommendations for Common European Languages,
speaking is one of the most important language skills. In this study, the speaking anxiety of
international university students who came to our country from abroad and learning Turkish were
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examined. In this descriptive survey model, a foreign language speaking anxiety scale adapted from the
class anxiety scale was used to measure speaking anxiety among international students learning
Turkish. In this study, speech anxiety of individuals learning Turkish as a foreign language was
examined in personal, educational and environmental dimensions. In addition, students' anxiety levels
and causes of anxiety were determined from the total scale scores. In addition, the relationship between
the dimensions and the whole scale with the variables of gender, nationality, course level, department
of study and university were examined. This study was conducted in 11 different universities in
different currencies and with 680 international students studying different departments in Turkey. The
data obtained from the study were analyzed with SPSS 20.0 program. According to the findings, it is
observed that the students who learn Turkish as a foreign language generally have low speaking
anxiety levels. When the data obtained from the scale were examined according to gender variable, no
significant difference was found in educational and environmental sub-dimensions and total scale
scores. There is a significant difference in the personal sub-dimension of the gender variable.
According to the findings of the study, significant differences were found in the variables of the
countries where the students came to our country. It was found that the students who had the lowest
Turkish speaking anxiety were from Central Asian countries. In addition, it is seen that the students
who have the highest speaking anxiety are from the Far East countries. When the scale is examined
within the scope of the course levels seen in Turkish language, it is observed that the anxiety of
speaking in Turkish language decreases as the course level increases in the sub-dimensions and total
scale. When the relationship between the students' higher education areas and the scale is examined, it
is seen that there is no significant difference. When the university variable studied in terms of Turkish
language anxiety is examined in the findings obtained from the scale, it is seen that there are significant
differences.According to the university variable, it was concluded that the students who had the lowest
Turkish anxiety were educated at Aksaray University. As a result, the speaking anxiety of Turkish
students learning Turkish as a second language was low. According to the gender variable, it was
concluded that women in the personal dimension had higher anxiety in speaking Turkish than men. It
was concluded that the speaking anxiety of Turkish students from Central Asia to our country was
lower than other students. One of the reasons for this is thought is that the mother tongue of the
students came from the common language family with Turkish. The study also includes
recommendations for researchers and learners of Turkish as a foreign language. Keywords: Teaching
Turkish As A Second Language, Speaking Skill, Speaking Anxiety. Anahtar Kelimeler: İkinci Dil
Olarak Türkçe Öğretimi, Konuşma Becerisi, Konuşma Kaygısı.
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Türkiye'de yükseköğrenim gören uluslararası öğrenciler TÖMER'de iki dönem Türkçe öğrendikten
sonra bölümlerine yerleşmektedir. Fakat bölümlerine başladıklarında, uluslararası öğrenciler iki dönem
Türkçe hazırlık okusalar bile, akademik Türkçe açısından sıkıntı yaşamaktadır. Bu araştırma ile
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerin akademik
Türkçe ihtiyaçlarını belirlemek ve belirlenen ihtiyacı gidermeye yönelik akademik Türkçe ders içeriği
hazırlanması konusunda öneri sunmak amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak karma araştırma
yöntemlerinden açımlayıcı sıralı desen benimsenerek nicel ve nitel veriler elde edilmiştir. Nicel
kısımda, uluslararası öğrencilerin akademik Türkçeye ilişkin dil becerilerinde ve bu becerilere bağlı alt
becerilerdeki yetkinlik düzeyleri, uluslararası öğrencilere uygulanan anket ile belirlenmiştir. Anket
Doruk'un (2016); Bacha (2003), Hancığolu, Kortan, Sığınan, Somuncuoğlu ve Tayanç (2003), ve
Seferoğlu (2001)'dan geliştirerek yüksek lisans tezinde kullandığı ölçekten, uzman görüşü alarak, bu
araştırmanın odaklandığı ihtiyaca göre düzenlenip kullanılmıştır. Anketin güvenirlik analizi yapılmış
ve sonuç .974 elde edilmiştir. Anketten elde edilen nicel veriler SPSS 16.0 programı ile analiz
edilmiştir. Verilerin analizinde faktör dağılımları ve boyutları faktör analizleri ile, öğrencilerin
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tanımlayıcı bilgileri, dört dil becerisi ve ilgili alt becerilerde ne kadar yetkin düzeyde oldukları yüzde
frekans analizi ile, sınıf ve eğitim alanı değişkenine göre dört becerideki yetkinlik durumları çapraz
ilişki analizi ile, herhangi iki dil becerisindeki yetkinlik düzeylerinde anlamlı düzeyde ilişki olup
olmadığı korelasyon analizi ile tespit edilmiştir. Faktör analizi sonucunda toplamda 29 madde 3 boyut
altında çalışma kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın nitel kısmında, öğretim üyeleri ile yapılan yüz
yüze görüşme yapılarak uluslararası öğrencilerin akademik Türkçe açısından yetkinlik düzeyleri,
öğretim üyelerinin gözlemlediği problemler ve çeşitli çözüm önerileri ile ilgili veriler toplanmıştır.
Görüşmelerden elde edilen nitel veriler; yarı-yapılandırılmış görüşme formunda kullanılan sorular,
sorulara ilişkin temalara dönüştürülerek incelenmiş ve tartışılmıştır. Elde edilen veriler ışığında
uluslararası öğrencilere yönelik akademik Türkçe dersi için 3 haftalık örnek ders içeriği
oluşturulmuştur. Araştırma sonuçları uluslararası öğrencilerin ciddi düzeyde akademik Türkçe
ihtiyaçlarının olduğunu göstermektedir. Uluslararası öğrencilerin en çok okuma ve yazma becerilerinde
zorlandıkları ortaya çıkmış ve öğretim üyelerinden elde edilen verilere göre bu en çok sınavlarda ve
yazılı ödevlerde gözlemlenmiştir. Uluslararası öğrenciler en çok birinci sınıfta zorlanırken, 3.sınıf
hariç, diğer sınıf düzeylerinde akademik Türkçe yetkinliklerinde bir artış gözlemlenmiştir. Eğitim
alanlarına göre bakıldığında, sosyal bilgiler alanındaki öğrencilerin fen bilimleri alanındaki öğrencilere
göre tüm becerilerde daha iyi oldukları ortaya çıkmıştır. Yapılan korelasyon analizinde de okumayazma ve dinleme-konuşma becerileri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu
çalışma kapsamında uluslararası öğrencilere uygulanan anket ve öğretim üyeleri ile yapılan
görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre 3 haftalık örnek akademik Türkçe ders içeriği hazırlanmıştır.
Öğrencilere akademik dil becerileri kazandırmaya yönelik hazırlanan ünitelerin, Türkçenin yabancı dil
olarak öğretiminde ve uluslararası öğrencilere yönelik akademik Türkçe dersi için örnek bir kaynak
olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Uluslararası öğrenci, Türkçenin yabancı dil olarak
öğretimi, akademik Türkçe, ihtiyaç analizi, ders içeriği
International students studying in Turkey start their academic education after learning Turkish for two
semesters at TÖMER. However, when they start their academic education, even if they learn Turkish
for two semesters, they have difficulties in terms of academic Turkish. The aim of this research is to
determine the academic Turkish needs of the international students in Turkey, and to make suggestions
to prepare sample course contents of the academic Turkish course to meet the identified needs. This
research is a mixed method study which is created in explanatory sequential design. Quantitative and
qualitative data were obtained by adopting mixed research method as a research method. In the
quantitative part, the proficiency levels of the international students' language skills related to academic
Turkish and the sub-skills related to these skills were determined by a questionnaire applied to the
international students. The questionnaire of the research was obtained from the questionnaire by Doruk
(2016) adopted from Bacha (2003), Hancığolu, Kortan, Sığınan, Somuncuoğlu and Tayanç (2003), and
Seferoğlu (2001). The reliability analysis of the questionnaire was conducted and the result was found
as .974. Quantitative data were analyzed with SPSS 16.0 program. Factor distributions and dimensions
were analyzed by factor analysis; students' level of competence in four language skills and related subskills were analyzed by percentage and frequency analysis; students' proficiency level in four skills
according to the classroom and education area variables were analyzed by cross-tabulation analysis;
and correlation analysis was used to determine whether there is a significant relationship between the
competence levels of any two language skills. As a result of factor analysis, a total of 29 items were
examined under 3 dimensions. In the face-to-face meeting with the faculty members, qualitative data
were collected about the proficiency levels of the international students in terms of academic Turkish,
problems observed by the faculty members and various solutions. The qualitative data obtained from
interviews, the questions used in the semi-structured interview form were analyzed and discussed by
turning them into themes related to the questions. With the data obtained, a 3-week sample course
content has been created for the academic Turkish course for international students. The results of the
research show that the international students have serious academic Turkish needs. It was revealed that
international students had the most difficulty in reading and writing skills, and this was mostly
observed in exams and written assignments according to the data obtained from the faculty members.
While international students had the most difficulty in the first grade, an increase in their academic
Turkish competence was observed in the other grades except for the third-year seniors. In terms of area
of education, it was found that students of social sciences were better at all skills than students of
science. With the correlation analysis, a positive relationship was found between reading and listening
skills. Within the scope of this study, a 3-week sample academic Turkish course content was prepared
according to the results obtained from the questionnaires and interviews conducted with international
students. It is thought that the units prepared to provide students with academic language skills will be
an exemplary resource for teaching Turkish as a foreign language and for the academic Turkish course
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for international students. Key Words: International students, teaching Turkish as a foreign language,
academic Turkish, needs analysis, course content
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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.In the determination of proverbs and idioms which will be able to be used in
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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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Dil insanlar arasında iletişimi, kültürün korunmasını ve aktarılmasını sağlayan en önemli araçtır. Dil
öğretimi insanların anlaşmalarını sağlamanın yanında kültürün aktarılması için de önem teşkil
etmektedir.Hızla gelişen teknoloji toplumlar arasında iletişimin artmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaç
nedeni ile toplumlar yabancı dil öğretimine ve kendi dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi konusuna
daha fazla önem verir olmuştur. Günümüzde dil öğretiminin salt dil bilgisi ve kelime öğretiminden
uzaklaşması gerekmektedir. Dilin kültürden ayrı düşünülemeyeceği fikrinden hareketle dil öğretiminde
kültürel unsurların da yer almasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil öğretiminde
günümüzün gelişen dünyasında kültürlerarası yaklaşıma dikkat etmek gerekmektedir.Toplumlar artık
birbirleri ile sadece ekonomik anlamda değil kültür alanında da alışveriş yapmaktadır. Avrupa Birliği
ortak bir Avrupa kültürü oluşturmaya çalışmaktadır. Bu nedenle yabancı dil öğretimine getirdiği
ölçütlerle kendi coğrafyalarında kültür birliğini sağlamaya yönelmiştir.Hâlihazırda Türkçe öğretimi
metinlerin çözümlenmesi ve yorumlanması esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle Türkçe
öğretiminde metinler, amaca götüren ana araç-gereçlerdir.Türkçe öğretiminde kullanacağımız ana
aracın bizi amacımıza götürecek nitelikte hazırlanması çok önemli bir husustur. Gerek Türkiye
Türklerine gerekse yabancılara Türkiye Türkçesi öğretirken metnin öneminden yola çıkarak uygun
metin seçimi veya yeni metinler oluşturulması sorunu henüz tam anlamıyla çözüme
kavuşturulamamıştır.Bu tezde yabancılara Türkçe öğretirken kültürlerarası yaklaşımdan hareketle
kullanacağımız metinlerde kültürel ögelerin bulunmasının gerekliliği savunulmuş ve 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.
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Language is important means which provide communication amang people, protect and transfer the
culture.Beside providing agreement among people, teaching language is an important factor to
transfering the culture.Fast developing techonology has caused the increasing of communication
among communities. Because of this reason, communities must be caruful about teaching of foreign
language and teaching their language as a foreign language to the other countries. In totals world
teaching language must be necessary to going away from mere grammar and teaching word. Language
can?t be thought without culture so it is appears that cultural factors shold be irvolved in teaching
language.In teaching of foreign language it is necessary to be careful about the approach among the
cultures in today?s developing world. Today societiesnof only interact in area of economy but also in
area of culture. The Europen Union tries to form a common Europe culture. For this reason, the
criterion which it brings to teaching foreign language tends to provide culture union.Teaching Turkish
is an education which is developed by a goingon solving and commenting texts. In this way, in
education of Turkish texts are the means and materials that lead to aim.The main material which we
use in education of Turkish must be in quality to reach our aim.While teaching Turkey turkish to bath
Turkey Turks and foreigners, the importance of the texs can it be denied. Choosing asuitable text or
forming new tkst knowing the features of that community in our opponent, will provide the education
of Turkish in more suitable beter and accountable way.In our thesis, it is defended that while teaching
Turkish to foreigners, cultural 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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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
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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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
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 ;
Kitaplar = Books ; Söz varlığı = Vocabulary ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim =
Teaching ; Öğretim araçları = Teaching aids ; Öğretim yöntemleri =
Teaching methods

Durumu
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.
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
378257
Metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde Ömer Seyfettin'in "Üç Nasihat"
hikâyesinin yabancılara Türkçe öğretimi için sadeleştirme denemesi / For
teaching Turkish as a foreign language simplification of the story book
called "Üç Nasihat" which was written by Ömer Seyfettin, in the frame of
text linguistic
Yazar:SAFA EROĞLU
Danışman: PROF. DR. FATMA AÇIK
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 ; Metin dilbilim
= Text linguistics ; Seyfeddin, Ömer = Seyfeddin, Ömer ; Türkçe öğretimi
= Turkish teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic
students ; Yabancılar = Foreigners ; Öykü tabanlı öğrenme yöntemi =
Storyline method ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching
methods

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
231 s.

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 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
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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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
529942
Yabancılara Türkçe öğretiminde metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde
Mustafa Kutlu'nun Ya Tahammül Ya Sefer isimli hikâyesinin
sadeleştirilmesi / The simplification of Mustafa Kutlu's named story Ya
Tahammül Ya Sefer within the framework of text linguistic measurements
in teaching Turkish to foreigners
Yazar:MELİKE ERDEM İPEK
Danışman: PROF. DR. FATMA AÇIK
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Hikaye = Story ; Kutlu, Mustafa = Kutlu, Mustafa ; Metin dilbilim
= Text linguistics ; Okuma becerileri = Reading skills ; Sadeleştirme =
Simplification ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
172 s.

Edebî eserlerin yabancı dil öğretiminde doğrudan kullanılması ile dil düzeylerine göre sadeleştirilerek
öğrenci ve öğreticilerin kullanımına sunulması konusunda uzmanlar fikir birliğine varamamıştır. Bu
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konuda kimi uzmanlar özgün metinlerle yabancı dil öğretiminin gerçekleştirilmesi gerektiğini
savunurken kimileri de özgün metinlerin içerdiği yoğun art alan bilgisi ve karmaşık dil bilgisi
yapısından dolayı yabancı dil öğretiminde kullanılamayacağını bu sebeple sadeleştirilmiş metinlerden
yararlanılmasının daha uygun olacağını ifade etmektedir. Bu görüşlerden hareketle çalışmada modern
Türk edebiyatında hikâyeleriyle ün kazanmış Mustafa Kutlu'nun Ya Tahammül Ya Sefer isimli
hikâyesi, B1 seviyesine uygun olarak sadeleştirilmiştir. Sadeleştirme aşamasında Yunus Emre
Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe B1 ders kitabında yer alan dil bilgisi listesi, Murat
Aydın tarafından oluşturulan kelime listesi ile beraber Gökhan Ölker'in hazırladığı yazılı Türkçenin
kelime sıklığı sözlüğü dikkate alınmış ve sadeleştirme bilimsel bir dayanak üzerinden yürütülmüştür.
Çalışmanın uygulama sürecinde ise öğrencilerin özgün ve sadeleştirilmiş metinlere ait düşüncelerini
yazılı olarak ifade etmeleri istenmiş; okuma becerisinin ölçülmesinde doğru yanlış, eşleştirme soruları,
kısa yanıtlı sorular, düzenleme alıştırmaları, bilgi transferi tekniği ve çoktan seçmeli testler olmak
üzere farklı ölçme araçlarından faydalanılmıştır. Pilot uygulamanın ardından özgün ve sadeleştirilmiş
metin,Rabat Yunus Emre Enstitüsünde B1 seviyesinde Türkçe öğrenen 30 öğrenciye iki hafta arayla
uygulanmış ve öğrencilerin anlama oranları ölçülmüştür. Elde edilen istatistikî sonuçlardan hareketle
öğrencilerin özgün ve sadeleştirilmiş metinlere ait anlama oranları arasında anlamlı bir farklılığın
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ile yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil yeterliklerine uygun
edebî metinlerin seçilerek, metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde sadeleştirilip farklı dil seviyelerine
uygun hâle getirilebileceği ortaya konmuştur. Bu tezin temel çıkış noktası, yabancılara Türkçe
öğretiminde sadeleştirme üzerine çalışma yapan araştırmacılara, uygulamaya yönelik bir sadeleştirme
çalışmasının verimli bir şekilde nasıl yapılabileceğini göstermek ve alandaki okuma materyali
eksikliğini gidermektir. Nitekim bugüne kadar yapılan sadeleştirme çalışmalarına bakıldığında kısıtlı
süre sebebiyle uygulamanın yapılamadığı görülmüştür. Bu anlamda araştırma, Türkiye'de yapılan
uygulamaya yönelik ilk çalışma olması bakımından önem arz etmektedir.
Experts have not reached a consensus on the direct use of literary works and their simplification
according to language levels while making them available to learners and teachers in foreign language
teaching. While some experts argue that language teaching should be carried out via original texts,
others suggest that it is better to use simplified texts since original texts contain intense art knowledge
and complex grammatical structures. With reference to these opinions, in this study, Mustafa Kutlu's
(who has gained fame with his stories in modern Turkish literature) named story "Ya Tahammül Ya
Sefer" simplified in accordance with B1 level. During the simplification phase, grammatical
constituents listed in B1 level book "Yedi İklim Türkçe" prepared by Yunus Emre Institution,
vocabulary lists composed by Murat Aydın, and Gökhan Öker's "Frequency Dictionary of Written
Turkish" were taken into account and the simplification was conducted on a scientific ground. In the
application process of the study, the learners were asked to express their thoughts about original and
simplified texts in written form; in the measurement of reading skill different testing tools such as true
false question, matching questions, short answer questions, regulation exercises, information transfer
techniques and multiple choice tests were used. After the pilot application, the original and simplified
texts were applied to 30 learners who were learning Turkish at B1 level in Rabat Yunus Emre
Institution at two-week intervals and comprehension rates of the learners were measured. Based on the
obtained statistical results, it was found that there is a significant difference between the learners'
comprehension rates of original and simplified texts. With this study, it has been revealed that literary
texts suitable for the language proficiency of Turkish learners as a foreign language can be selected and
adapted to different language levels within the framework of the text-linguistic criteria. The main
starting point of this thesis is to show how an applied simplification study can be done efficiently to
researchers working on simplification in teaching Turkish to foreigners and to eliminate the lack of
reading materials in the field. As a matter of fact, considering the simplification studies carried out up
to now, it has been seen that the applications process could not be realized due to the limited time. In
this sense, the research is significant in terms of being the first applied-oriented study conducted in
Turkey.
Tez No İndirme Tez Künye
520620
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki
okuma metinlerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi / The
evaluation of reading texts in the coursebooks used in Turkish teaching as
a foreign language in terms of different variables
Yazar:LATİF İLTAR
Danışman: PROF. DR. FATMA AÇIK
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Onaylandı
Doktora
Türkçe
2018
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Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Okuma becerileri = Reading skills ;
Okuma metinleri = Reading texts ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde ortak bir öğretim programının bulunmaması öğretim
merkezlerinin farklı uygulamalarını beraberinde getirmektedir. Genel olarak merkezlerin kullandıkları
ders kitapları, öğretim setlerinin ana omurgasını oluşturan ve öğretim sürecini şekillendiren temel
materyaldir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının dört temel dil becerisini
esas alarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Söz konusu kitaplarda yer alan okuma metinlerinin
içerik özelliklerini ve öğretim setleri arasındaki farklılıklarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada
metinler incelenmiş ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Görüşme ve doküman analizine dayalı
nitel araştırma yöntemi kullanılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Yedi İklim
Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS) ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (İTÖS)'ne ait A1, A2,
B1, B2 ve C1 ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ders kitaplarındaki okuma başlığı
altında yer alan okuma metinleri; metin sayıları, oluşturulma amaçlarına göre metin türleri, işlevlerine
göre metin türleri, kelime sayıları, dil bilgisi öğretimi, öğretimi gerçekleştirilmeden metin içerisinde
kullanılmış dil bilgisi yapıları ve metin işleme süreleri bakımından incelenmiş ve karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmiştir. İlgili okuma metinlerinin metin işleme sürelerinin tespitinde her metin için üç
uzman ve üç uygulayıcı görüşüne başvurulmuştur. Araştırma sonucunda YİTÖS ders kitaplarında
okuma başlığı altında 376 metin, İTÖS ders kitaplarında 131 metin tespit edilmiştir. Oluşturulma
amacına göre YİTÖS'te metinlerin 306'sının kurgu, 70'inin özgün olduğu; İTÖS'te ise 85'inin kurgu,
46'sının özgün olduğu tespit edilmiştir. İşlevlerine göre YİTÖS'te metinlerin daha çok A1, A2
seviyesinde iletişimsel metinlerden, B1 seviyesinde öğretici metinler (kullanım işlevli)'den, B2 ve C1
seviyesinde öğretici metinler (edebî)'den oluştuğu; İTÖS'te ise A1 seviyesinde öğretici metinler
(kullanım işlevli)'den, A2 seviyesinde iletişimsel metinlerden, B1, B2 ve C1 seviyesinde öğretici
metinler (edebî)'den oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma içerisinde işlevlerine göre metin türleri
dilekçe, broşür, otobiyografi, mektup, mâni vb. türler bakımından da ele alınarak incelenmiştir. Bu
bakımdan YİTÖS'te 46, İTÖS'te 26 farklı metin türü tespit edilmiştir. İlgili okuma metinlerinde
YİTÖS'te toplam 61526, İTÖS'te 32954 kelimenin kullanıldığı tespit edilmiştir. Sezdirme amacı
haricinde metinlerde öğretilmeden kullanılan dil bilgisi yapıları ile ilgili olarak YİTÖS'te 53 farklı
yapının 819 kez, İTÖS'te 53 farklı yapının 523 kez kullanıldığı tespit edilmiştir. İlgili okuma metinleri
metin işleme süreleri bakımından incelendiğinde YİTÖS okuma metinlerinin 154 saat 54 dakikada,
İTÖS okuma metinlerinin 87 saat 27 dakikada tamamlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın
sonunda okuma metinlerinin metin sayısı, metin türü, kelime sayısı, dil bilgisi öğretimi ve metin işleme
süresi bakımından nasıl olması gerektiği hususunda önerilerde bulunulmuştur.
The lack of a common teaching program in the teaching of Turkish as a foreign language leads to
different implementations of language teaching centers. The coursebooks used by the centers constitute
the main structure of the instruction sets and are the basic material that shapes the language teaching
process. The coursebooks used in teaching Turkish as a foreign language should be prepared on the
basis of four basic language skills. In this study which aims to determine the content characteristics of
the reading texts and the differences between the instruction sets, the texts are analyzed and evaluated
comparatively. Qualitative research method based on interview and document analysis was employed
in the study. The sample of the research is composed of A1, A2, B1, B2 and C1 coursebooks belonging
to the Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS) prepared by Yunus Emre Institute and İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (İTÖS) prepared by Istanbul University. Within the scope of the
research, reading texts in the coursebooks are examined according to the types of texts in relation to
their purposes and functions, number of texts, number of words, teaching of grammar, use of grammar
structures in the texts without teaching them and teaching duration were evaluated and compared.
Three experts and three practitioners were consulted for each text in determining the teaching duration
of the related reading texts. As a result of the research, 376 texts were found to be within the scope of
reading in the YİTÖS coursebooks and 131 texts were found in the İTÖS coursebooks. According to
the purpose of the reading text, 306 of the texts are fiction and 70 texts are original in the YİTÖS. In
İTÖS, it is determined that 85 texts are fiction and 46 texts are original. According to their functions,
the texts in YITÖS are mostly composed of communicative texts at A1 and A2 level; instructional texts
at B1 level (functional using), and teaching texts at B2 and C1 level (literary). It has been found out
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that in the İTÖS, instructional texts (functional using) are at A1 level, communicative texts at A2 level,
teaching texts at B1, B2 and C1 levels (literary). In addition, text types such as petitions, brochures,
autobiographies, letters, songs etc. have been examined according to their functions in the study. In this
respect, 46 different types of texts were identified in YİTÖS and 26 different types of texts were
identified in İTÖS.In the related reading texts, it was determined that a total of 61526 words were used
in YİTÖS and 32954 words were used in İTÖS. With the exception of the intention of adumbration, 53
different structures were used 819 times in YİTÖS, 53 different structures were used 523 times in
İTÖS in terms of grammar structure uses in the texts without teaching them. When the related reading
texts are examined in terms of teaching duration or text processing time, YİTÖS reading texts are
completed in 154 hours and 54 minutes while İTÖS reading texts are completed in 87 hours and 27
minutes. At the end of the research, suggestions are made on how the reading texts should be in terms
of number of texts, types of texts, number of words, teaching of grammar and text processing time.
Tez No İndirme Tez Künye
544974
Türk Cumhuriyetlerinde ana diline ve Türkiye Türkçesi öğrenimine ilişkin
tutum (Üniversite öğrencileri örneğinde) / Attitude towards the mother
tongue and learning the Turkish of Turkey in Turkic Republics (In the
context of university students)
Yazar:HATİCE VARGELEN AKCİN
Danışman: PROF. DR. FATMA AÇIK
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Dil eğitimi = Language education ; Dış
Türkler = Turkish diaspora ; Eğitim = Education ; Türk Cumhuriyetleri =
Turkish Republics ; Türkiye Türkçesi = Turkey Turkish ; Türkçe = Turkish
; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Üniversite öğrencileri = University
students

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
297 s.

Türk Cumhuriyetlerindeki üniversite öğrencilerinin ana diline ve Türkiye Türkçesi öğrenimine ilişkin
tutumlarının belirlenmesini amaçlayan bu çalışma nicel yönteme dayanmaktadır. Araştırmanın çalışma
grubunu Türk Cumhuriyetlerinden 1287 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Türkmenistan hariç diğer
Türk Cumhuriyetlerinin her birisi için üç ayrı üniversitede ve şartlar elverdiğince farklı bölümlerde
uygulama yapılmıştır. Türkmenistan için, üniversite okumak üzere Türkiye'ye gelen ve Uşak
Üniversitesi TÖMER'de eğitim gören öğrencilerle çalışılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında
Kişisel Bilgi Formu, Dil Kullanım Anketi, Ana Diline İlişkin Tutum Ölçeği ve Türkiye Türkçesi
Öğrenimine İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Anket sorularına ve ölçek maddelerine verilen
cevapların dağılımı frekans analizi ile incelenmiştir. Ana diline ilişkin tutum ve Türkiye Türkçesi
öğrenimine ilişkin tutum ölçeklerinin her ülkede ayrı ayrı cinsiyet ve yaş durumuna göre anlamlı
düzeyde farklılık gösterip göstermediğine bakılmış, bunun için bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü
varyans analizi yapılmıştır. Ölçeklerin ülkelere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği de tek
yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Anket sorularına verilen cevapların ülkelere göre dağılımları
çapraz tablolar oluşturularak incelenmiştir. Analizlerde SPSS 20.0 kullanılmıştır. Araştırma sonucunda
Türk Cumhuriyetlerinin tamamı için ana diline ilişkin tutumun yüksek düzeyde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bununla birlikte, dil kullanım anketi sonuçlarından yola çıkılarak, dil kullanımında
Azerbaycan için genellikle ana dilinin kullanıldığı, belirli alanlarda farklı dillerin (İngilizce, Rusça,
Türkçe) tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Türkmenistan ve Özbekistan için genellikle ana dilinin
kullanıldığı, belirli alanlarda farklı bir dilin (Rusça) tercih edildiği belirlenmiştir. Kırgızistan ve
Kazakistan için ise önemli derecede farklı bir dilin (Rusça) kullanımda etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Çalışmada tutum ile dil kullanımı arasında meydana gelen bu karşıt durum ele alınıp
tartışılmıştır. Çalışmanın Türkiye Türkçesi Öğrenimine İlişkin Tutum puanlarından, Azerbaycan,
Özbekistan ve Türkmenistan katılımcılarının yüksek düzeyde tutuma sahip olduğu, Kırgızistan ve
Kazakistan katılımcılarının tutumlarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çıkan sonuçlar, alan
yazın bilgileri ve dil kullanım anketindeki Türkiye Türkçesi verileri ile ele alınıp, tartışılmıştır.
This quantitative study aims to identify attitudes of university students in Turkic countries towards
their mother tongue and learning Turkish. The sample of this study consists of 1287 university students
from Turkic republics. The study was conducted in three different universities and different
departments as much as possible in each Turkic country except for Turkmenistan. Students who came
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to Turkey to study and are enrolled in TOMER at Usak University were selected as participants to
represent Turkmenistan. In data collection, personal information form, language use survey, attitude
toward mother tongue scale, and attititude towards learning Turkish scale were used. A frequency
analysis was completed to examine the distribution of responses provided for the survey questions and
scale items. An independent samples t-test and a one-way analysis of variance (ANOVA) were
conducted to see if there is a significant difference in attitudes toward mother tongue and attitudes
toward learning Turkish in gender and age, separately. An ANOVA was also completed to determine if
scales showed a significant difference in countries. The distribution of survey responses by country
was evaluated by crosstabs. SPSS 20.0 was used in performing the analyses. The results showed that
the attitudes towards mother tongue in all Turkic countries were high. However, based on the responses
of the language use survey, it was found that the mother tongue is used generally for Azerbaijan while
in certain areas different languages (English, Russian, Turkish) are preferred. For Turkmenistan and
Uzbekistan, generally the mother tongue is used while a different language (Russian) is preferred in
certain areas. For Kirghyzstan and Kazakhstan, it was found that a significantly different language
(Russian) is more effective in use. This contrast between attitude and language use is addressed and
discussed in the study. The scores of the attitudes towards learning Turkish of Turkey were found to be
at high levels for the participants from Azerbaijan, Uzbekhstan, and Turkmenistan while the attitudes
of participants from Kirghyzstan and Kazakhstan were at a medium level. The findings are addressed
and discussed in the light of field literature and the data obtained from the survey given to the
participants.
Tez No İndirme Tez Künye
551672
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk çocuklarına ana dili öğretiminde
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: Program ve kitap ölçeğinde / The
problems and solution proposals in teaching mother tongue to Turkish
children in the United States of America: In the program and book scale
Yazar:HÜSEYİN GÖÇMENLER
Danışman: PROF. DR. FATMA AÇIK
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Amerika Birleşik Devletleri = United States of America ; Anadil =
Mother tonque ; Ders programları = Curriculum ; Dil öğretimi = Language
teaching ; Dış Türkler = Turkish diaspora ; Eğitim sorunları = Education
problems ; Türkler = Turks ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Öğretim
sorunları = Teaching problems ; İki dilli = Bilungualism

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
389 s.

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına ana dilleri Türkçenin öğretilmesine ilişkin son yıllarda önemli
çalışmalar yapılmaktadır. Ancak söz konusu çalışmaların genel olarak Batı Avrupa'da yaşayan Türk
çocukları üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışma ile Amerika'da yaşayan Türk çocuklarının
Türkçe öğrenme sorunlarına dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
2009-2010 yıllarında hazırlanmış Türkçe ve Türk Kültürü 1-3., 4-5. ve 6-7. sınıf öğretim programı ve
ders kitapları Prof. Dr. Özcan Demirel'in hazırladığı program ve ders kitabı ölçütlerine göre
incelenmiştir. Çalışma kapsamında Amerika'nın Teksas Eyaleti'nde iki dilli çocuklar için hazırlanan
TELPAS programı ve İnside ders kitapları incelenerek Türkçe ve Türk Kültürü programı ve ders
kitapları ile karşılaştırılmıştır. Çalışma nitel bir araştırma yöntemi olan durum çalışması (örnek olay)
esas alınarak yürütülmüştür. Bu kapsamda Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretim programı, 1-3., 4-5.
ve 6-7. sınıf ders ve çalışma kitapları, TELPAS programı ve İnside ders kitapları ayrı durumlar olarak
ele alınmış ve incelenmiştir. Söz konusu durumların incelenmesinde doküman analizi yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkçe ve Türk Kültürü ders programı ile ilgili önemli
eksiklikler tespit edilmiştir. Özellikle "iki dillilik" kavramının programın merkezinde yer alması
gerekirken, programda bu kavrama yer verilmediği görülmüştür. Öğretmen kılavuz kitabında
öğretmenler açısından işlevsel yönlendirme ve bilgilendirmelerin yapılmadığı tespit edilmiştir. Diğer
taraftan kitaplardaki metinler ve aktarılmak istenen kültürel kavramlar öğrencilerin seviyelerinin
üzerindedir. Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında "çocuğa görelik" ilkesinin ihmal edildiği,
didaktik bir öğretim anlayışının benimsendiği görülmektedir. Kitaplarda, öğrencilerin günlük yaşamına
ve dil becerilerine daha az yer verilirken kültürel unsurlara daha çok odaklanılmıştır. Bu durum
kitapları, dil becerilerinin ikinci planda kaldığı bir kültür aktarımı kitabına dönüştürmektedir. Ortaya
çıkan veriler, Türkçe ve Türk Kültürü ders programı ve kitaplarının iki dillilik anlayışı çerçevesinde
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tekrar gözden geçirilmesini ya da yeniden yazılmasını zorunlu kılmaktadır.
The studies in recent years have been increasing on teaching of Turkish as a mother tongue to Turkish
children living abroad. But it is observed that these studies are generally concentrated on Turkish
children living on Western Europe. With this study, we can draw attention to the problems of Turkish
learning of Turkish children living in America. In this research, Turkish and Turkish Culture course
prepared by Ministry of National Education in 2009-2010, 1-3., 4-5. and 6-7.th classroom teaching
program and textbooks were analyzed according to the program and textbook review criteria prepared
by Özcan Demirel. Within the scope of the study, TELPAS program and Inside textbooks prepared for
bilingual children in Teksas State of America were examined and compared with Turkish and Turkish
Culture program and textbooks. The study was conducted based on a case study, which is a qualitative
research method. Each case was examined in itself. In this context, Turkish and Turkish Culture course
curriculum, 1-3. class lesson and workbook, 4-5. class lesson and workbook, 6-7.class lesson and
workbook, the TELPAS program and the Inside textbooks were discussed and analyzed as separate
cases. Document analysis method was used to analyze these situations. As a result of the study, serious
deficiencies related to Turkish and Turkish Culture curriculum were determined. In particular, while
the concept of bilingualism should be at the center of the program, no attention is given to this concept
in the program. On the other hand, the texts in the books and the cultural concepts wanted to be
transferred remain quite above the students' level. The Turkish and the Turkish cultural textbooks are
dominated by a didactic teaching understanding in which the principle according to the child has been
neglected. The students' daily life and linguistic skills were less focused but more focused on cultural
elements. This transfers books into a cultural transfer book where language skills are secondary. The
resulting data necessitates the rewriting or revision of the Turkish and Turkish culture curriculum and
textbooks within the framework of bilingualism.
Tez No İndirme Tez Künye
585820
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde elektronik dinletilerin dinlediğini
anlama başarısı ve dinleme kaygısına etkisi / The effect of podcasts on
listening comprehension and listening anxiety in teaching Turkish as a
foreign language
Yazar:RİFAT RAMAZAN BERK
Danışman: PROF. DR. FATMA AÇIK
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
189 s.

Elektronik dinletiler (e-dinleti/podcast) dil öğretiminde/öğreniminde taşınabilir ve esnek dil öğretim
materyalleri sunması açısından yenilikçi bir teknoloji olarak kabul edilmektedir. Yabancı dil olarak
Türkçe öğrenenlerin dil becerilerinde özellikle dinleme becerisinde zorluklarla karşılaştığı bilinen bir
gerçektir. Bu yüzden e-dinleti gibi yenilikçi teknolojik araçların dil eğitimi/öğretimi ortamlarına
taşınması gerekmektedir. Bu çalışmada e-dinletilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin
dinlediğini anlama başarısı ve dinleme kaygısına etkisi incelenmekte ayrıca öğrencilerin e-dinletilere/edinletilerle desteklenen dil öğretimine yönelik görüşleri ele alınmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu
Afganistan'da yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki 61 öğrenciden oluşmaktadır.
Çalışmada karma araştırma yöntemlerinden açıklayıcı ardışık desen kullanılmıştır. Deney grubundaki
öğrencilere altı hafta süreyle haftada bir kez e-dinleti gönderilmiştir. Kontrol grubundaki öğrenciler ise
geleneksel yöntemlerle derslerine devam etmiştir. Veri toplama aracı olarak Yunus Emre Enstitüsü
tarafından hazırlanan "Türkçe Yeterlik Sınavı Dinleme Bölümü", "Yabancı Dilde Dinleme Kaygısı
Ölçeği", "Katılımcı Tanıma Formu", "Görüş Formu" ve "Podcast Değerlendirme Formu" kullanılmıştır.
Nicel verilerin analizinde bağımlı gruplar t-Testi ve MANOVA kullanılarak betimsel ve kestirimsel
istatistikler yapılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde
edilen bulgular neticesinde dinlediğini anlama başarısı açısından deney grubundaki öğrencilerin kontrol
grubundaki öğrencilerden daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubundaki öğrencilerin
kaygı puanlarının kontrol grubundaki öğrencilerin kaygı puanlarından daha düşük olduğu tespit
edilmiştir. Ancak deney grubu lehine gözlenen bu sonucun istatistiki açıdan anlamlı sayılabilecek
düzeyde olmadığı görülmüştür. Çalışma sonucunda öğrenciler e-dinletilerle ilgili genel olarak olumlu
görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler e-dinletilerin konularını, tasarım özelliklerini ve uygulama sürecini
genel anlamda olumlu değerlendirmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları, e-dinletilerin yabancı dil olarak
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Türkçe öğretiminde öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek
etkili mobil destekli teknolojik bir araç olduğunu ortaya koymuştur.
Podcasting has ben considered as an innovative technology in language learning which offers more
flexibility and portability of language materials. It is obvious that students who learn Turkish as a
foreign language face difficulties in their language skills especially in listening. Therefore, innovative
technical tools such as podcasts need to be moved into language teaching/learning enviroments. In this
study, the effect of podcasts on listening comprehension and listening anxiety of students who learn
Turkish as a foreign language are examined, students' opinions about podcasting technology are also
discussed. The study group of the study consists of 61 students at the B2 level who learn Turkish as a
foreign language in Afghanistan/Kabul, which was determined using criterion sampling technique
which is one of the purposive sampling methods. In this study, mixed methods (explanatory sequential
design) were used. Supplementary podcasts were sent to the experimental group once a week for six
weeks. The students in the control group continiued their lessons with traditional methods. "Turkish
Proficiency Test" (part of listening) prepared by Yunus Emre Institute", "Foreign Language Listening
Anxiety Scale", "Participant Identification Form", "Interview Form" and "Podcast Evaluation Form"
were used as data collection tools. In the analysis of quantitative data descriptive and predictive
statistics were performed using dependents groups t-Test and MANOVA. In the analysis of qualitative
data, content analysis was performed. Findings revealed that there is a significant difference of
listening comprehension post-test score between two groups, favoring experimental group. The results
of data analysis showed that listening anxiety of the experimental group reduced more than control
group. However, this result, which was observed in favor of the experimental group was not
statistically significant. As a result of the content analysis, students reported positive opinions toward
the use of podcast for listening comprehension. At the end of the implemention process most of
students evaluated podcast topics as interesting, well customized and informative. Design of podcasts
and implementation process were also positively evaluated by students. This study recommended that
language teachers may utilize podcasts in teaching listening considering its effectiveness as a mobile
assisted language learning tool.
Tez No İndirme Tez Künye
593467
Balkan coğrafyası örnekleminde dil farkındalığı / Language
awareness in balkan geography sample
Yazar:RAHİME İREM YAVUZ
Danışman: PROF. DR. FATMA AÇIK
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim
Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
205 s.

Balkan Türklerinin ana dillerine ilişkin tutumlarının kimliklerinin oluşmasındaki etkisini ortaya
koymak amacıyla yapılan bu çalışma nicel yönteme dayanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu
Balkan ülkelerinde (Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya) yaşayan 460
Türk gencidir. Çalışma grubu olarak seçilen coğrafyadaki Türklerle Türkiye arasındaki bağları; ana
dili, din, kültür vb. unsurlar güçlendirmektedir ve yine bu unsurlarla Balkan Türklerinin kimlikleri
oluşmaktadır. Çalışmada, bu unsurlar dikkate alınarak belirlenen amaçlar doğrultusunda 5 bölüm ve 56
sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Ankette, çalışma grubunun ana dillerini kullanma seviyelerini,
ana dillerini hangi mekânlarda ve alanlarda kullanmayı tercih ettiklerini anlamaya yönelik sorular
sorulmuştur. Uygulama sonucunda elde edilen nicel veriler SPSS programı kullanılarak
çözümlenmiştir. Katılımcıların kişilere, mekânlara ve çeşitli işlere göre ana dili tercihiyle ilgili
sonuçlara bakıldığında genel olarak Romanya'daki katılımcıların ana dili tercih etme oranı diğer
ülkelere göre en alt sıradadır. Romanya'da katılımcıların birçok alanda resmî dili tercih ettikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Kosova'da ise katılımcıların diğer ülkelerin katılımcılarına göre ana dili tercihi
en üst sıradadır. Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'da da ana dilini tercih edenlerin
oranının yüksek olduğu belirlenmiştir.
This study, which was conducted in order to reveal the effect of the attitude of the Balkan Turks
towards their mother tongue in the formation of their identity, is based on the quantitative method. The
working group of the research is composed of 460 Turkish youth living in Balkan countries (Kosovo,
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North Macedonia, Bulgaria, Greece and Romania). Mother tongue, religion, culture, and similar
elements strengthen the ties between the Turks at the geography chosen as study group and Turkey.
Therefore, the identities of the Balkan Turks are formed within these elements. In the study, a
questionnaire consisting of 5 sections and 56 questions was prepared in line with the objectives
determined by taking these elements into consideration. In the questionnaire, questions were asked to
understand the level of use of the mother tongue of the working group and in which places and areas
they prefer to use their mother tongue. The quantitative data obtained from the application were
analyzed by using SPSS program. In terms of the results of participants' preference of mother tongue
according to individuals, places and various jobs, Romania is generally at the bottom of the list
compared to other countries. It was concluded that in Romania, participants preferred the official
language more in many jobs. Kosovo, on the other hand, is at the top of its preference for mother
tongue compared to other countries. In Greece, Bulgaria and North Macedonia, the rate of those who
prefer mother tongue is high.
Tez No İndirme Tez Künye
586017
Avrupa'da görev yapan Türkçe öğretmenlerinin teknoloji kullanımı ile
ilgili performans ölçümü / Performance measurement about usage of
technology of Turkish teachers who work in Europe
Yazar:HÜLYA HÖRGÜŞLÜOĞLU
Danışman: PROF. DR. FATMA AÇIK
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
105 s.

Yurt dışındaki Türk çocuklarının ana dilleri olan Türkçe' yi öğrenmesi içinde bulunduğu toplum dilini
öğrenmesi kadar önemli bir konudur. Çünkü bu çocukların yaşadığı toplumla uyum sağlaması için
bulundukları ülkenin resmi dilini öğrenirken kendi kültürüyle bağlarının korunması ve güçlenmesi için
de Türkçe' yi öğrenmesi gerekmektedir. Bu noktada iki dilli olarak adlandırılan bu çocukların ana dili
eğitimleri üzerinde durulması gereken hassas bir konudur. Nitekim bu çocukların ana dili öğrenme
konusu eğitim politikalarından, öğretimde kullanılan materyallerden ve en önemlisi de bu süreci
yöneten ve şekillendiren öğretmenlerden etkilenen bir alandır. Bu bağlamda Avrupa' da Türk
çocuklarına Türkçe öğreten öğretmenlerin teknoloji kullanma performansları ölçülmüştür. Araştırmada
mahallen atanan ve MEB tarafından görevlendirilen toplam 57 öğretmene anket soruları sorulmuş ve
donanım, yazılım ve uygulamalar ve bilgisayarlı öğretime ilişkin yeterlikleri değerlendirilmiştir.
Araştırmada anketten elde edilen yüzdelik ifadelerle katılımcıların cinsiyet; mezun olunan fakülte,
bilgisayarla ilgili herhangi bir eğitim ya da kurs alıp almamaları ve görev yaptıkları okullarda
bilgisayarlı öğretim yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgileri değerlendirildiği için uygulanan araştırma
modeli karma araştırma modeli olarak belirlenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda öğretmenlerin bahsi
geçen üç yeterlik alanında da kendilerini yeterli hissettikleri fakat buna rağmen donanıma ilişkin
yeterliklerinin diğer iki yeterliğe göre daha az yüzdelik değere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
bilgiler ışığında yurt dışında görev yapan Türkçe öğretmenleri için önerilerde bulunulmuştur.
Learning Turkish as the mother tongue of Turkish children abroad is as important subject as learning
the language of the country in which they live. Children need to learn Turkish for protection and
strengthening of ties with their own culture while they learn the official language of the country in
which they live to fit into society. ın this context,, it is delicate subject to dwell on mother tongue
education of these children called bilingual. Thus the learning mother tongue of these children is a
subject affected by educational policy, the materials used in teaching and most importantly, the
teachers managing this process. In this context, the performance in using technology of the teachers
teaching Turkish to Turkish children in Europe is evaluated. In this survey, a questionnaire is
conducted to 57 teachers from both Ministry of National Education of Turkey (Abroad Assignment)
and local authority abroad. Teachers' qualifications related to hardware, software, applications and
computerized education are evaluated. In this survey, applied research model is stated as mixed
research model because the information related to the gender of the participants, the faculty they
graduated, whether they have any computer training or courses and whether they have computerized
education at their school, is evaluated with percentages obtained from the questionnaire. As a result of
evaluations, it is found out that teachers are self-sufficient in all three competence areas, though the
qualifications related to the hardware have less percentage than the other two qualifications. In the light
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of this information, suggestions are made for the Turkish teacher working abroad.
Fatma Feryal Çubukçu, Prof., Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
486450
Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretimi kitaplarının edimsel yeti Onaylandı
gelişimi açısından karşılaştırılması / A comparison of Turkish and English Yüksek
foreign language textbooks in terms of pragmatic competence
Lisans
development
Türkçe
Yazar:SERCAN ATAY
2017
Danışman: PROF. DR. FATMA FERYAL ÇUBUKÇU
85 s.
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 kitapları = Textbooks ; Dil eğitimi = Language education ;
Edimbilim = Pragmatics ; Karşılaştırmalı eğitim = Comparative education
; Kitaplar = Books ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil eğitimi = Foreign
language education ; İngilizce = English
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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
526739
Türkçede eşdizimli eylemlerin altulam özellikleri ve bu özelliklerin
Türkçe eğitim-öğretim ortamlarına aktarılması / The subcategorization
features of the collocational verbs in Turkish and their application in
education
Yazar:SERKAN TURAN
Danışman: PROF. DR. FATMA FERYAL ÇUBUKÇU
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:Altulama = Subcategory ; Dilbilgisi-eylem = Grammar-verb ;
Eğitim programları = Education programs ; Eşdizimlilik = Colocation ;

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
87 s.
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Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching
; Öğretim programları = Teaching curriculums
Bu çalışmanın amacı, Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinde yer alan Güncel Türkçe Sözlük'teki iki
ve daha fazla sözcükten oluşan eşdizimli eylemlerin altulam özelliklerini belirlemek ve bu özelliklerin
Türkçe sözlüklerde yer almasına yönelik bir öneri sunmaktır. Eylemlerin Rol Kuramı (Theta Theory)
(Chomsky, 1981) başlığı altında incelenen ulamlama (categorization) ve altulamlama
(subcategorization) özellikleri, çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Çalışmamızın inceleme nesnesi
olan Türkçe eylemler, Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Dil İşlemleme Grubu tarafından, internet
ortamındaki Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük kullanılarak oluşturulan veri tabanından otomatik olarak
seçilmiştir. Bu çalışmadaki incelemenin sonucunda, eylemlerin ilk anlamlarındaki altulam kümeleri
belirlenmiştir. Bu çalışmada, incelenen eylemlerin yalnızca biçimsözdizimsel özelliklerinin ele alındığı
göz önünde bulundurulduğunda, ileriki çalışmalarda, sözlükteki tüm eylemlerin hem yapısal hem de
edici, deneyimci, konu, hedef, etkilenen, kaynak vb. gibi anlamsal özellikleri de ele alınarak altulam
incelemelerinin yapılması ve sonrasında elde edilen bu bilgilerin Türkçe sözlüklere bütüncül bir
biçimde aktarılması önerilmektedir.
The aim of this study is to define the subcategorization features of the collocational verbs which consist
of two or more words in Dictionary of Contemporary Turkish on the official web site of Turkish
Language Association and to offer a suggestion for these verbs to take part in Turkish dictionaries. Our
study is based on the categorization and subcategorization features of the verbs analyzed under the title
of Theta Theory (Chomsky, 1981). The object of our study, Turkish verbs, are automatically chosen
from Dictionary of Contemporary Turkish database by Dokuz Eylül University Natural Language
Reporting Group. At the conclusion of this study, the first meanings of the verbs have been analyzed.
Because of the fact that only morphosyntactic features of the verbs have been taken into consideration
in this study, both structural and semantic features such as agent, experiencer, theme, goal, source etc.
of all verbs can be involved in further studies. It is suggested that these acquired data may take place in
an integrated way in Turkish dictionaries.
Tez No İndirme Tez Künye
568258
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan ders
kitaplarının nlp açısından incelenmesi / An analysis of Turkish
textbooks as a foreign language in terms of nlp techniques
Yazar:AYFER AKTAŞ YILMAZ
Danışman: PROF. DR. FATMA FERYAL ÇUBUKÇU
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:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
132 s.

Farklı nedenlerden dolayı Türkçe öğrenmek isteyen yabancı insanların sayısı ve Türkçeye karşı olan
ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu yüzden yabancılar için Türkçe öğretimi de son derece önemli ve
hassas bir konu durumuna gelmiştir. Öte yandan yabancı bir dili, kısa zamanda, etkili ve doğru
konuşabilmek için sürekli yeni bir dil öğretim yöntem ve teknikleri gündeme gelmektedir. Bu noktada
eğitimden psikolojiye, iletişimden pazarlamaya kadar birçok alanla ilişkisi kanıtlanan ve kısa zamanda
kalıcı bir dil öğretmeyi hedefleyen NLP (Nöro Linguistik Programlama) teknikleri karşımıza
çıkmaktadır. Dil öğrenenlerin temel başvuru kaynağı olan ders kitaplarının NLP tekniklerine göre
hazırlanmasının Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların başarısını artıracağı düşünülmektedir. Bu
yüzden bu araştırmanın amacı 'Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan ders kitaplarının
NLP açısından incelenmesi" olarak belirlenmiştir. Bu amaç kapsamında incelenen Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe (temel–orta–yüksek) ders kitaplarında NLP tekniklerinin hangi yoğunlukta
kullanıldığını tespit etmek amacıyla öncelikle 'NLP ve iletişim' ve 'NLP ve dil' başlıklarını içeren iki
boyutlu bir şablon oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda ders kitaplarında en sık kullanılan
iletişim kapsamındaki NLP tekniğinin kişiselleştirme olduğu görülürken, hiç kullanılmayan tekniklerin
ise çapalama ve meta model olduğu saptanmıştır. Daha sonra kullanılma sıklığı olarak temel düzeydeki
ders kitabında sırasıyla yeniden çerçeveleme, yönlendirme ve modelleme; orta düzeydeki ders
kitabında yönlendirme, yeniden çerçeveleme, modelleme ve yüksek düzeydeki ders kitabında ise
yönlendirme, modelleme ve yeniden çerçeveleme tekniklerinin kullanıldığı görülmüştür. Her üç kitapta
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NLP ve dil kapsamında ele alınan tekniklerin yoğunluğunun ise sırasıyla görsel, işitsel, dokunsal, tatsal
ve kokusal temsil sitemleri şeklinde olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: NLP (Nöro linguistik
programlama), yabancılara Türkçe öğretimi, dil öğretim yöntemleri, ders kitabı.
There has been a growing interest in the number of foreigners who are eager to learn Turkish. Hence,
teaching Turkish as a second language has been a crucial topic, which brings out the issue of learning a
language effectively and accurately. That is why NLP which is connected to many areas from public
relations to education and communication, has emerged as an outlet to teach languages as well. It is
believed that textbooks are important to deliver the basic fundamental source for language learners and
to lead them to success. Therefore, the purpose of this thesis is to analyse the Hitit series used to teach
Turkish as a foreign language in terms of NLP techniques and principles. Firts, two frames were
established to analyze the series for elementary, intermediate and upper intermediate levels: 'NLP and
communication' and 'NLP and language'. The thesis yields the results that personalization is the most
frequently used technique and that those that are never employed are anchoring and metamodelling.
This study also showcases that secondly, reframing and modelling are used for the elementary ,
intermediate and upper-immediate levels of the series. When it comes to language, the ranking is
visual, auditory, tactile, gustatory and olfactory reperesentations. Key Words: NLP (Neuro-linguistic
programming), Teaching Turkish as a second language, language teaching methods, coursebooks.
Tez No İndirme Tez Künye
566359
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarası duyarlılığın
gelişiminde dramanın rolü / The role of drama on developing intercultural
sensitivity in teaching Turkish as a foreign language
Yazar:NURKAN AÇIKGÖZ
Danışman: PROF. DR. FATMA FERYAL ÇUBUKÇU
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:Dil öğretimi = Language teaching ; Drama = Drama ; Drama
teknikleri = Drama techniques ; Kültürlerarası duyarlılık = Intercultural
sensitivity ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil = Foreign language ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim yöntemleri =
Teaching methods

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
119 s.

Bu çalışma, drama tekniklerinin kültürlerarası duyarlılıktaki etkisini belirlemek amacıyla ortaya
konmuştur. Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde Türkçe öğretimi gören 14
yabancı uyruklu öğrenci ile 2017-2018 bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların, deney ve
kontrol gruplarına ayrılmasında isteğe bağlılık ilkesi uygulanmıştır. Türk kültürüne ait ritüel, kutlama
ve merasimler, 6 hafta süre ile deney grubu öğrencilerine drama teknikleriyle, aynı konular kontrol
grubuna ise okuma metinleriyle öğretilmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel veri toplama
araçları kullanılmış, araştırma karma yöntem ile desenlenmiştir. Nicel veri toplama aracı olarak Chen
ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen, Üstün (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan "Kültürlerarası
Duyarlılık Ölçeği", nitel veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme formları
kullanılmıştır. Veri toplama araçları, deney ve kontrol gruplarına, ön test ve son test olmak üzere iki
kez uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 22.0 paket programında değerlendirilmiştir. Deney ve
kontrol grubu öğrencilerinin, ön test ve son test değerleri arasındaki farklar, Mann Whitney- U testi ile;
deney grubu ön test ve son test değerleri ile kontrol grubu ön test ve son test değerleri arasındaki
farklar ise Wilcoxon testi ile analiz edilmiştir. Ayrıca araştırmada deney grubu ve kontrol grubunda
bulunan öğrencilerin, son test ortalama puanlarının yaş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp
farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla, Mann Whitney- U testi kullanılmıştır. Diğer yandan
araştırmada elde edilen nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Uygulama
öncesi deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık seviyelerinde anlamlı bir fark
gözlemlenmezken, uygulama sonrası deney grubu öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık seviyesinde
anlamlı bir artış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama sonrasında deney grubu öğrencilerinin Türk
kültürüne yönelik bilgi sahibi olma isteğinde anlamlı bir artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada, yabancı dil öğreten kurumlarda hedef dile ilişkin kültürlerarası duyarlılık ve farkındalık
kazandırmayı amaçlayan programlar hazırlanması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil
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Öğretimi, Kültürlerarası Dil Öğretimi, Kültürlerarası Duyarlılık, Drama
This study aimed at determining the effects of drama techniques on intercultural sensitivity. The
research was carried out with 14 foreign students who were taught Turkish at Dokuz Eylül University
Continuing Education Center during the spring term of 2017-2018. They participated voluntarily and
consent forms were taken before the study. The participants were asked to join the treatment and
control groups. The rituals, celebrations and ceremonies of the Turkish culture were taught to the
treatment group students for 6 weeks with drama techniques and the same topics were taught to the
control group with the reading texts. Qualitative and quantitative data collection tools were used in the
study. The study was prepared with the mixed method research design. Intercultural Sensitivity Scale
which was developed by Chen and Starosta (2010) and adopted to Turkish by Üstün (2011) was used
as the quantitative data collection tool and semi-structured interview forms were used as the qualitative
data collection tools. Both data collection tools were applied to the treatment and control groups before
and after the application. The data were evaluated in SPSS 22.0 package software. The Mann WhitneyU test and Wilcoxon test were used for the analysis. In addition, Mann Whitney-U test was used to
determine whether the post-test mean scores of the students in the treatment group and the control
group differed significantly according to the age variable. On the other hand, the content analysis
method was used in the analysis of the qualitative data obtained in the study. While no significant
difference was observed in the intercultural sensitivity levels of the treatment and control group
students before the application, there was a significant increase in the intercultural sensitivity level
means of the treatment group students after the application. In addition, it was concluded that there was
a significant increase in the desire of the treatment group students to have knowledge about Turkish
culture after the application. The study wraps up through the recommendations on designing programs
aiming to raise sensitivity and awareness about the target language in foreign language teaching
institutions. Keywords: Foreign Language Teaching, Intercultural Language Teaching, Intercultural
Sensitivity, Drama
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
648192
Yabancı dil öğrencilerinin öz düzenleme stratejileri kullanımı ile
Onaylandı
güdülenme seviyeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi / Investigating the Yüksek
relationship between foreign language learners' use of self-regulation
Lisans
strategies and their level of motivation
Türkçe
Yazar:MEBRUKE ÖMÜR
2020
Danışman: PROF. DR. FATMA FERYAL ÇUBUKÇU
116 s.
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:
Bu çalışmada yabancı dil olarak İngilizce veya Türkçe öğrenen öğrencilerin bu derslere karşı
güdülenme seviyelerinin ve bu dersler için öz düzenleme stratejilerini kullanma düzeylerinin tespit
edilmesi amaçlanmıştır. İngilizce ve Türkçe öğrenen öğrenciler olmak üzere iki ayrı çalışma grubuyla
yürütülen bu çalışmada ayrıca her iki grupta güdülenme ve öz düzenleme stratejileri arasındaki ilişkiler
ile bu değişkenlerin ilgili derslerdeki öğrenci akademik başarısı üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Bunlara ek olarak, her iki grupta cinsiyetin güdülenme düzeyleri ve öz düzenleme stratejileri ile
bağlantısı incelenmiş olup, İngilizce öğrenen Türk öğrenciler ile Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin
güdülenme düzeyleri ve öz düzenleme stratejilerini kullanma düzeyleri karşılaştırılmıştır. Hem
betimsel hem de ilişkisel model niteliğinde olan araştırmamızın çalışma grubunu Türkiye'nin
batısındaki bir devlet üniversitesinde İngilizce hazırlık eğitimi gören 263 öğrenci ile Türkiye veya
Amerika Birleşik Devletlerinde çeşitli üniversite ve Türkçe eğitim merkezlerinde Türkçe öğrenen 99
öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin güdülenme ve öz düzenleme stratejileri kullanım düzeylerini
belirlemek için Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1991) tarafından geliştirilen ve Türkçeye
uyarlaması Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel (2004) tarafından yapılan Motivated
Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ (Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği) Türkçe
veya İngilizce olarak öğrencilere uygulanmıştır. Ölçeğin ön sayfasında yaş, cinsiyet ve bir önceki
dönem sonu not ortalaması gibi demografik bilgiler yer almaktadır. Ölçekten elde edilen veriler SPSS
istatistik hesaplama programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada yapılan veri analizleri
neticesinde, ilk grupta yer alan İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin güdülenme durumları yüksek

265

seviyede (X̄ =151,10, S=20,62), öz düzenleme stratejileri kullanım durumları ise orta düzeyde (X̄
=213,60, S=38,47) bulunmuştur. Çalışmamızın temel konusuna ilişkin olarak, güdülenme ve öz
düzenleme stratejileri kullanım düzeyleri arasında bu grup için olumlu yönde ve anlamlı düzeyde
ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Güdülenme düzeyi açısından, İngilizce öğrenen öğrenciler arasında
cinsiyete bağlı anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öte yandan, kız öğrencilerin öz düzenleyici öğrenme
stratejileri puanları erkek öğrencilerinkinden anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Akademik
başarı puanlarını etkileyen faktörlere bakıldığında, güdülenmenin akademik başarıyı olumlu yönde ve
yüksek anlamlılık düzeyinde yordadığı görülmüştür. İngilizce öğrenen bu grup için öz düzenleme
stratejileri kullanımı ise akademik başarı puanlarını anlamlı düzeyde yordamamaktadır. İngilizce
öğrenen Türk öğrenciler için son olarak, yaşın akademik başarıyı olumsuz yönde ve anlamlı düzeyde
yordadığı görülmüştür. Diğer bir deyişle, katılımcıların yaşlarının arttıkça, akademik başarı
düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerden edinilen veriler
incelendiğinde ise, öğrencilerin hem güdülenme düzeyleri (X̄ =167,75, S=18,01) hem de öz düzenleme
stratejileri kullanım seviyeleri (X̄ =241,71, S=31,41) yüksek bulunmuştur. Çalışmamızdaki temel iki
değişken olan güdülenme ve öz düzenleme stratejileri arasında bu grup için olumlu yönde ve anlamlı
düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Güdülenme ve öz düzenleme stratejileri kullanımı
açısından, Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler arasında cinsiyete bağlı anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Bu gruptaki yabancı öğrencilerin akademik başarı puanları göz önüne alındığında, güdülenmenin
akademik başarıyı anlamlı düzeyde yordadığı, fakat bunun yanında, öz düzenleme stratejileri
kullanımının akademik başarıyı anlamlı düzeyde yordamadığı belirlenmiştir. Son olarak,
çalışmamızdaki Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler için yaşın başarıyı olumsuz yönde ve anlamlı
düzeyde yordadığı görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Güdülenme, öz düzenleme, öz düzenleyici
öğrenme stratejileri, akademik başarı, yabancı dil eğitimi
The aim of our study is to find out the level of motivation and self-regulation strategies of students who
learn English or Turkish as a foreign language. The relationship between these two variables and their
impact on the academic achievement were also examined in the study, which was conducted with two
separate groups consisting of students who learn English and those who learn Turkish. Whether there
are any differences between genders in each group regarding their level of motivation and selfregulation strategies and a comparison between the two groups of students in terms of these variables
are also within the scope of our study. The participants of our research, which is both descriptive and
relational type, are two groups of students, the first of which consists of 263 students who are learning
English at a state university in the western part of Turkey, and the second of which consists of 99
students who are learning Turkish in Turkey or the United States of America. In order to determine
their level of motivation and use of self-regulatory strategies, students were asked to fill in, either in
Turkish or English, the Motivated Strategies for Learning Questionnaire, which was developed by
Pintrich, Smith, Garcia and McKeachie (1991) and adapted to Turkish by Buyukozturk, Akgun,
Ozkahveci and Demirel (2004). The first page of the questionnaire includes some demographic
information such as the students' age, gender and GPA. The data collected from the questionnaire was
analysed by using the IBM SPSS Statistics. As a result of the data analysis, the motivational level of
the first-group students learning English was found to be high (X̄ =151,10, S=20,62) whereas the
students showed a moderate level of self-regulatory strategy use (X̄ =213,60, S=38,47). The study
revealed a positive and significant relationship between the level of students' motivation and their selfregulatory strategy use. No significant difference was observed between male and female students of
this first group in terms of motivational level. However, it was observed that the mean of selfregulatory strategy use of female students was significantly higher than those of male students. As to
the factors affecting the academic achievement, it was discovered that motivation was the positive and
significant predictor of the academic achievement, while self-regulatory strategy use was not detected
to be a significant predictor of the academic achievement. Lastly, it was found that the age was a
negative and significant predictor of the academic achievement. In other words, the study revealed that
as the students in the first group got older, their academic achievement level decreased. According to
the data received from the second group consisting of foreign students learning Turkish, both the main
of the students' motivation (X̄ =167,75, S=18,01) and the mean of their self-regulatory strategy use (X̄
=241,71, S=31,41) are high. Similar to the first group, it was discovered that there was a positive and
significant relationship between the level of these Turkish-learning students' motivation and their selfregulatory strategy use. No significant difference was observed between male and female students
regarding their motivational level and self-regulatory strategy use. When the academic achievement
scores of these students were analysed, motivation was found to be the positive and significant
predictor of the academic achievement whereas self-regulatory strategy use was not detected to be a
significant predictor of the academic achievement. Finally, just as in the first group, it was observed
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that the age was a negative and significant predictor of the academic achievement. Keywords:
Motivation, self-regulation, self-regulatory learning strategies, academic achievement, foreign
language education

Fevzi Karademir, Prof., Düzce Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
636694
Yabancılara Türkçe öğretimi için oluşturulmuş eğitsel web sitelerinin
kullanılabilirlik ve öğretici görüşleri açısından değerlendirilmesi / The
evaluation of educational websites developed for teaching Turkish to
foreigners in terms of usability and educator views
Yazar:VELİ GÖK
Danışman: PROF. DR. FEVZİ KARADEMİR
Yer Bilgisi: Düzce Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kullanılabilirlik = Availability
; Teknoloji destekli öğretim = Technology based instruction ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Öğretim materyali =
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Yabancılara Türkçe öğretimi alanında sınıf içinde ve dışında öğrenicilerin teknoloji kullanarak
erişebileceği "yerli kaynaklı" öğretim materyallerinin sayısı oldukça sınırlıdır. Bu kapsamda
araştırmanın amacı öğrencilere teknolojik öğretim materyali sağlayan; 3 Dakikada Türkçe, Türkçe
Öğreniyorum ve Türkçe Öğretim Portalı eğitsel web sitelerinin kullanılabilirliğini, öğretici görüşleri
açısından değerlendirmek ve alandaki öğreticilerin hem interaktif materyal kullanımlarının ne düzeyde
olduğunu görerek eğitsel web siteleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymak hem de öğreticilerde dijital
ortamlara yönelik farkındalık oluşturmaktır. Çalışmada karma araştırma tasarımlarından, "tamamen
karma eşzamanlı eşit statülü tasarım" kullanılmıştır. Bu karma araştırma modeli, nitel ve nicel
aşamaların eşit ağırlıkta olduğu ve bunların araştırmanın bir ya da birden fazla bileşeninde aynı anda
karma yapıldığı tasarım modelidir (Leech ve Onwuegbuzie, 2009). Nicel verilerin analizinde 'tarama
yöntemi', nitel verilerin analizinde ise 'durum çalışması' yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın
örneklemini; yabancı dil olarak Türkçe öğreten, seçili eğitsel web sitelerini öğretme amaçlı kullanan ve
çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 100 öğretici oluşturmaktadır. Bu eğitsel web siteleri
kullanılabilirlik kriterleri ve öğretici görüşleri açısından karşılaştırılmıştır. Söz konusu üç eğitsel web
sitesinin tercih edilme sebepleri olarak alanyazın taraması sonucu 20 kritere (Ek1) ulaşılmış, bu
kriterler 10 öğretici görüşüyle desteklenmiştir. Öğreticilerin belirtilen üç eğitsel web sitesinin
kullanılabilirliği hakkındaki algılarını ölçmek için Ateş (2010) tarafından geliştirilen "Eğitsel Web
Sitesi Değerlendirme Ölçeği (EWSDÖ)"; öğreticilerin belirtilen üç eğitsel web sitesine yönelik
değerlendirmelerini ve alan yeterliliklerini incelemek için tarafımızdan geliştirilen "Öğretici Görüşme
Formu" kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğreticilerin cinsiyetlerine, bilgi ve iletişim
teknolojilerini eğitimde kullanmaya yönelik bir eğitim alıp almama durumlarına, bilgi ve iletişim
teknolojilerini öğretim amaçlı kullanmada kendilerini yeterli görüp görmeme durumları ile her üç
eğitsel web sitesinin kullanılabilirliğine yönelik algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
EWSDÖ'ye göre 3 Dakikada Türkçe Eğitsel Web Sitesi'nin (3DTEWS) en yüksek puan aldığı alt boyut
"teknik özellikler" (% 83.13) iken, en düşük puan aldığı alt boyut ise "yönlendirme ve kullanım
kolaylığı" (% 51.08)'dır. 3DTEWS için öğreticilerin görüşlerine bakıldığında öne çıkan görüş; oldukça
başarılı, kullanışlı ve faydalı görülmesi olmuştur. Öğreticilerin görüşlerinden öne çıkan öneri ise, A1
gibi diğer düzeylerin de (A2, B1, B2, C1) siteye eklenmesi gerektiğidir. EWSDÖ'ye göre Türkçe
Öğreniyorum Eğitsel Web Sitesi'nin (TÖEWS) en yüksek puan aldığı alt boyut "içerik" (% 82.31) iken,
en düşük puan aldığı alt boyut ise "yönlendirme ve kullanım kolaylığı" (% 54.92)'dır. TÖEWS için
öğreticilerin görüşlerine bakıldığında öne çıkan görüş; oldukça başarılı, kullanışlı ve faydalı görülmesi
olmuştur. Öğreticilerin görüşlerinden öne çıkan öneri ise, sitenin içerik olarak çeşitli konularda
zenginleştirilmesi gerektiğidir. EWSDÖ'ye göre Türkçe Öğretim Portalı Eğitsel Web Sitesi'nin
(TÖPEWS) en yüksek puan aldığı alt boyut "tasarım ve görsel" (% 87.06) iken, en düşük puan aldığı
alt boyut ise "yönlendirme ve kullanım kolaylığı" (% 57.83)'dır. TÖPEWS için öğreticilerin görüşlerine
bakıldığında öne çıkan görüş; oldukça başarılı, kullanışlı ve faydalı görülmesi olmuştur. Öğreticilerin
görüşlerinden öne çıkan öneri ise, teknik aksaklıkların düzeltilmesi gerektiğidir. Anahtar Sözcükler:
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Yabancılara Türkçe Öğretimi, Eğitsel Web Sitesi, Öğretici Görüşleri, Kullanılabilirlik, Uzaktan Eğitim,
Web 2.0, Çevrim içi Öğrenme
In the field of teaching Turkish to foreigners, the number of "domestically generated" teaching
materials that learners can use via technology inside and outside of the classroom is very limited. In
this context, the purpose of this study is to evaluate the usability of educational websites 3 Dakikada
Türkçe, Türkçe Öğreniyorum ve Türkçe Öğretim Portalı which provide students technological teaching
materials in terms of educator views and to reveal the views of the educators in the field on educational
websites by seeing the level of interactive material usage, and to raise awareness of the digital
environment among educators. In the study, one of the mixed method research designs, " Fully mixed
concurrent equal status design " was used. This mixed research model is the design model in which the
qualitative and quantitative stages are of equal weight and they are mixed in one or more components
of the research at the same time. (Leech ve Onwuegbuzie, 2009). While "screening method" was used
in the analysis of quantitative data, "case study" method was used in the analysis of qualitative data.
The sample of the study consists of 100 educators who teach Turkish as a foreign language and use
selected (i.e. 3 Dakikada Türkçe, Türkçe Öğreniyorum and Türkçe Öğretim Portalı) educational
websites for teaching and agree to participate in the study voluntarily. These educational websites have
been compared in terms of usability and educators' views. After literature review, it was reached to 20
criteria (Appendix 1) as for choosing these thee educational websites and those criteria was supported
by 100 educator opinions. While "Educational Web Site Evaluation Scale (EWSDÖ)" developed by
Ateş (2010) was used to measure educators' perceptions about the usability of the three selected
educational websites; "Educator Interview Form" composed by us was used to analyze educators'
evaluations towards three educational websites and their field competencies. According to our findings,
there is no significant differences in the educators' perception towards the usage of these educational
websites based on their gender, whether they received training to use information and communication
technologies in education or whether they consider themselves competent in using information and
communication technologies for teaching purposes. According to EWSES, the highest score subdimension of the in 3 Dakikada Türkçe Educational Web Site (3DTEWS) was "technical features" (%
83.13), while the lowest score was "ease of guidance and use" (% 51.08). The prominent opinion of the
educators for 3DTEWS was it had been seen as very successful, useful and helpful. The suggestion that
stands out from the opinions of the educators was that other levels (A2, B1, B2, C1) such as A1 should
be added to the site. According to EWSES, the highest score sub-dimension of the in Türkçe
Öğreniyorum Educational Web Site (TÖEWS) was "content" (% 82.31), whereas the lowest score was
"ease of orientation and use" (% 54.92). The prominent opinion of the educators for TÖEWS was it had
been seen as very successful, useful and helpful. The suggestion that stands out from the opinions of
the teachers was that the site should be enriched in various subjects in terms of content. According to
the EWSES, the highest score sub-dimension of the in Türkçe Öğretim Portalı Educational Web Site
(TÖPEWS) was "design and visual" (% 87.06), while the lowest score was "ease of orientation and
use" (% 57.83). The prominent opinion of the educators for TÖPEWS, was it had been seen as very
successful, useful and helpful. The suggestion that stands out from the opinions of the teachers was that
technical defects should be corrected. Keywords: Teaching Turkish to Foreigners, Educational
Website, Educator Opinions, Usability, Distance Learning, Web 2.0, Online Learning
Firdevs Karahan, Prof., Sakarya Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
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Sakarya TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin iyelik ve hâl
eklerini öğrenmelerinde dolaylı ve doğrudan geribildirimin etkisi / The
effect of direct and indirect feedback on possessive and positional suffixes
in Turkish at Sakarya University language center (TÖEMR)
Yazar:İLKNUR KILIÇ
Danışman: PROF. DR. FİRDEVS KARAHAN
Yer Bilgisi: Sakarya 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
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Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğrenimi =
Foreign language learning ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign
domestic students ; Öğrenme = Learning ; Öğrenme yöntemleri = Learning
methods
Bu çalışma yurt dışından Türkiye'ye gelmiş olan A1 düzeyindeki yabancı öğrencilere yazılı olarak
verilen doğrudan ve dolaylı geribildirimin hal ve iyelik eklerini öğrenmelerindeki etkisini sunmayı
amaçlamaktadır. Ön değerlendirme ve son değerlendirmeli yarı deneysel ve zaman serisi araştırma
deseni olan bu çalışmada öğrencilere her hafta için müfredata uygun bir yazma konusu verilmiştir.
Çalışmaya 19 ve 21 kişiden oluşan iki sınıf katılmıştır. Çalışmanın başında ön değerlendirme olarak ve
çalışmanın sonunda son değerlendirme olarak yazma konuları verilmiştir. Öğrencilerin yazmış
oldukları paragraflar incelenerek iyelik ve hâl ekleri konusunda ne kadar bilgi sahibi oldukları tespit
edilmiştir. Öğrenciler ön değerlendirme ve son değerlendirme arasında beş hafta farklı konular üzerine
paragraflar yazmışlardır. Yazılan her paragraf için geribildirim verilmiş ve bu geribildirimlerden
yararlanarak aynı paragrafı düzelterek yeniden yazmışlardır. Bir sınıfa doğrudan geribildirim verilirken
diğer sınıfa hatanın sadece altının çizilmesi ile dolaylı geribildirim verilmiştir. Son değerlendirmede ise
yine farklı bir konu verilerek yeni bir paragraf yazdırılmıştır. Her iki gruba verilen tüm yazma konuları
aynı olmakla beraber yazma etkinlikleri aynı haftalarda eşgüdümlü yürütülmüştür. Tüm yazma
etkinlikleri sınıf içinde öğretmen gözetiminde yapılmıştır. Nicel (quantitative) bir çalışma yürütülmüş
olup veriler yüzdeler şeklinde hesaplanarak yazılı düzeltici geribildirimin öğrencilerin hatalarını
düzeltmelerindeki etkisi incelenmiştir. Frekans analizi ile önce öğrencinin hata sayısı belirlenmiş,
ardından geribildirim aldıktan sonra öğrencinin ne kadar düzeltme yaptığı belirlenmiştir. Çalışmada
elde edilen verileri desteklemek amacıyla çalışma sonunda yapılan görüşmeler ise bu çalışmanın nitel
(qualitative) kısmıdır. Bu nedenle bu çalışma karışık desenli bir çalışmadır. Sonuçlar, doğrudan
geribildirimin öğrencilerin özellikle hâl eklerini öğrenmelerinde daha etkili olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Ayrıca, sonuçlar dolaylı geribildirimin A1 düzeyinde öğrencilerin için yeterince açıklayıcı
olamadığını ortaya çıkarmıştır. Anahtar Kelimeler: Yazılı Düzeltici Geribildirim, Dolaylı ve Doğrudan
Geribildirimin Etkisi, Öğrenci Tutumları
This present study aims at providing data on the effects of two types of written corrective feedback
(direct feedback and indirect-underlining the incorrect part) on foreign students learning Turkish. The
present study has a quasi-experimental and time-series research design. In this study, students were
given writing topics appropriate to the curriculum for each week. Two classes of 19 and 21 students
participated in the study. Writing topics were given as pretest at the beginning of the study and as
posttest at the end of the study. In the pretest, the students wrote a paragraph. The pretest revealed how
much the students already knew about the possessive suffixes and positional suffixes in Turkish.
Students wrote paragraphs on different topics for five weeks between pretest and posttest. They
received written corrective feedback and they were expected to rewrite their paragraphs by considering
the feedback they received. One class was given direct feedback whereas the other was given indirect
feedback in the form of underlining the mistake. In the posttest, a new paragraph was assigned to
students. Writing activities were carried out in the same weeks with the same writing subjects for both
groups. All writing activities were held in the classroom under teacher supervision. The data were
computed as percentages and were analyzed under the framework of effect of two different corrective
feedback types in correcting students' mistakes. In this study, the effect of indirect and direct feedback
on students' learning of possessive suffixes and positional suffixes was investigated. The results
illustrated that direct feedback is more effective for students in learning positional suffixes in Turkish.
In addition, the results show that indirect feedback is confusing for students at level A1; therefore, it is
not sufficiently descriptive. Keywords: Written Corrective Feedback, the Effect of Indirect and Direct
Feedback,Student Attitudes
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Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Eğitim öğretim ve ölçme değerlendirme birbirinden bağımsız düşünülemeyecek unsurlardır. Bir
konuda verilen eğitim ve öğretimin sonuçları ancak ölçme ve değerlendirmeyle gözlemlenebilir.
Eğitimde geleneksel bakış açısından daha modern ve demokratik eğilimlere geçişin hızlandığı
günümüzde ölçme ve değerlendirme de sadece eğitimcilerin tekelinde bir faaliyet olarak
görülmemektedir. Bu çerçevede alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir. Öz
değerlendirme de bunların en önemlilerindendir. Eğitim ve öğretimin sonucunda hedef kazanımların
elde edilip edilmediğini belirlemedeki sorumluluğu eğitimciye olduğu kadar öğrenciye de paylaştıran
bu yaklaşım günümüzde modern eğitim kurumlarında sıkça kullanılmaktadır. Öz değerlendirme
sayesinde öğrenciler kendi öğrenim süreçlerine içsel bir bakış edinme imkânı elde ederler. Öğrenimi,
hedeflenen bir sonuca varmaktan ziyade öğrenim boyunca gösterdikleri performansın bütünü olarak
değerlendirmeyi öğrenirler. Alandaki bu önemine ve işlevselliğine rağmen yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde öğrencilerin öz değerlendirme sürecini yansıtan ve öz değerlendirme anket uygulamasını
konu alan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple bu çalışmanın alana katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, Tennessee Üniversitesi tarafından geliştirilen ve aynı üniversitede
yabancı dil öğrenen öğrencilere uygulanan öz değerlendirme anketini 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında ABD'de devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
öğrencilere de uygulamak ve sonuçları ders geçme notlarıyla karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi tespit
etmektir. Ankete katılanlar uygun örneklem modeli kullanılarak seçilmiştir ve B1-B2 seviyesinde
Türkçe öğrenen 71 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada betimsel ve nicel model kullanılmıştır.
Ayrıca, nicel araştırma yöntemlerinin desenlerinden korelasyonel araştırma deseni izlenmiştir. Anketler
yoluyla toplanan nicel veriler ve ders geçme notları IMB SPSS 22 istatistik paket programı kullanılarak
çözümlenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin öz farkındalık düzeyleri hakkında bilgi sahibi olunması
hedeflenmiştir. Öğrencilerin öz değerlendirmeleri ve öğretmen değerlendirmesi arasındaki
korelasyonun oranı, öğrencinin öz farkındalığının ne derece yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
Çalışmanın sonucunda iki değişken arasında orta düzeyde ve olumlu bir korelasyon bulunmuştur. Bu
sonuca göre öğrencilerin öz farkındalıklarının yüksek olduğu söylenememektedir. Fakat çalışmanın
sonucu araştırma alanında yapılmış olan çalışmaları destekler niteliktedir. Anahtar Kelimeler: Öz
değerlendirme, öz farkındalık, yabancı dil olarak Türkçe, yabancılar için Türkçe eğitimi.
Education and training and measurement and evaluation are inseparable elements. The outcomes of
education and training given on a specific topic can only be observed via measurement and evaluation.
In today's world where the transition from a traditional perspective to more modern and democratic
tendencies are accelerating, measurement and evaluation is no longer seen as the responsibility of
merely educators. In this context, alternative measurement and evaluation methods have been
developed. Self-assessment is one of the most important among these methods. This approach, which
distributes the responsibility to the student as well as the educator for determining whether the
objectives and achievements have been obtained as a result of education and training, is now widely
used in modern educational institutions. Through self-assessment, students acquire the opportunity to
have an insight on their learning processes. They learn to consider learning as an overall of their
performance throughout the process, rather than a targeted to be reached. Despite its importance and
functionality in the field, there is no study on self-assessment process of students and self-assessment
questionnaire application within the scope of teaching Turkish as a foreign language. Therefore, this
study is thought to contribute to the field. The purpose of this study is to apply the self-assessment
questionnaire, developed by the University of Tennessee and applied to the foreign language students
in the same university, to the students learning Turkish as a foreign language in both public and private
universities in the USA in 2017-2018 academic year and compare the results with pass marks to
determine the relationship between them. The participants were selected using the convenience
sampling model and consisted of 71 students learning Turkish at B1-B2 levels. In this study,
descriptive and quantitative model was used. In addition, the correlational research design, one of the
designs of quantitative research methods, was followed. Quantitative data collected through
questionnaires and course pass marks were analyzed using IMB SPSS 22 statistical package program.
As a result, it was aimed to have information about self-awareness levels of students. The rate of
correlation between self-assessment of students and teacher evaluation reveals the level of selfawareness that the students have. At the end of the study, a moderate and positive correlation was
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found between the mentioned variables. According to this result, students can not be said to have high
self-awareness. However, the result of the study supports the previous studies conducted in the field of
research. Keywords: Self-assessment, self-awareness, Turkish as a foreign language, Turkish education
for foreigners.

Fulya Topçuoğlu Ünal, Prof., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
578157
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde iletişimsel yöntemin
ögrencilerin konuşma tutum ve başarılarına etkisi. (Somali örneği) / The
effect of communicative methods on the talk attitudes and achievements
of Turkish teaching as a foreign language. (example of Somali)
Yazar:MEHMET AVCI
Danışman: DOÇ. DR. FULYA TOPÇUOĞLU ÜNAL
Yer Bilgisi: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
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Türkçe
2019
161 s.

Özet Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Yöntemin Öğrencilerin Konuşma Tutum
ve Başarılarına Etkisi (Somali Örneği) Bu çalışma, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan
iletişimsel yöntemin öğrencilerin konuşma tutum ve başarılarının değişmesinde ne kadar etkili
olduğunu ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemi seçilerek, ön test-son
test kontrol gruplu yarı deneysel desen uygulanmıştır. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı Somali
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki A2
kurunda bulunan hazırlık sınıfı öğrencilerini kapsamaktadır. Çalışmada, iletişimsel yöntem deney
grubunu ve geleneksel yöntem kontrol grubunu oluşturmaktadır. Her grupta on kız, beş erkek öğrenci
olmak suretiyle on beş öğrenci, toplamda ise otuz öğrenci seçkisiz olarak belirlenmiştir. Çalışmanın
uygulama kısmı 8 hafta süresince, haftada 30 ders saati toplamda ise 240 ders saati olarak
gerçekleşmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin konuşma becerisine yönelik başarılarını ölçmek
amacıyla öğrencilerle bağımsız konuşma ve karşılıklı konuşma yapılmış ve konuşmalar video
yardımıyla kayıt altına alınmıştır. Öğrencilerin konuşma becerisine yönelik tutumlarını ölçmek
amacıyla Topçuoğlu Ünal ve Özer tarafından geliştirilen "Konuşma Becerisi Tutum Ölçeği"
uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığının tespit edilmesi, bu
verilerin analizinde hangi istatistiksel işlemlerin kullanılacağının belirlenmesinde Shapiro-Wilks testi
kullanılmış ve çalışmada toplanan veriler bağımsız örneklem t-testi ve bağımlı örneklem t-testi
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, iletişimsel yöntem esas alınarak
ders işlenen deney grubu öğrencilerinin konuşma becerisi başarılarının, geleneksel yöntem ile ders
işlenen kontrol grubu öğrencilerinin konuşma becerisi başarılarına göre istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde artış gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak iletişimsel yönteme göre
oluşturulmuş ders ortamlarında öğrenim gören öğrencilerin konuşma becerisi başarılarının arttığı
söylenilebilir. Araştırmanın diğer sonuçlarına bakıldığı zaman iletişimsel yöntemin geleneksel yönteme
karşı, konuşma becerisi tutum ölçeğindeki kaygı boyutu uygulama sonrasında anlamlı düzeyde bir
azalma göstermemesine rağmen geleneksel yöntem ile ders gören öğrencilerin kaygı düzeyi sabit
kalırken, iletişimsel yöntem ile ders gören öğrencilerin kaygı düzeyi azalmıştır. İletişimsel yöntemin
geleneksel yönteme karşı, konuşma becerisi tutum ölçeğindeki sevgi boyutu uygulama sonrasında
anlamlı düzeyde artış göstermiştir. Anahtar kelimeler: Konuşma becerisi, konuşma becerisine yönelik
tutum, iletişimsel yöntem, Somali'de Türkçe öğretimi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi.
Abstract The Effect of Communicative Method In The Teaching of Turkish As A Foreign Language to
The Students' Speech Attitudes and Achievements.(Somalia example) This study of Turkish as a
foreign language communicative method used in teaching students the attitudes and achievements
speak to how effective the change made to reveal. In the study, quantitative research method by
selecting pre-test-the final test has been applied semi-empirical check pattern. The study, 2018-2019
academic year at Recep Tayyip Erdogan Health Services Vocational Junior College, The University of
Somali Health Sciences includes preparatory students found at the level of A2.In the study, the
communicative method experiment group and control group, constitutes the traditional methods. In
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each group, ten girls, five boys by being a student with fifteen students, and a total of thirty students
were identified as random. During application part eight weeks of the study, thirty hours a week in total
as two hundreds-forty hours was recorded. The ability to talk to students in the workgroup for the
purpose of measuring the accomplishments of students towards independent speech and conversation
and, with the help of the recorded conversations were taken to video. "Speaking Attitude Scale"
developed by Topçuoğlu Ünal and Özer, was applied to measure students' attitudes towards speaking
skill. After the break-up of the data obtained from research, that spread out in the analysis of this data
will be used in determining which statistical processes Shapiro-Wilks test used and the data collected
in the study of independent sampling the dependent samples t-test and t-test have been analyzed using.
According to the findings obtained from the study, communicative method based on the lessons
processed experimental group students' speaking skills success, according to traditional methods and
course control treated group students speaking success is determined that the increase statistically
significant. Based on these results, it can be said that speaking skill achievement of students studying
on the communicative method of course environments created, increased. When you look at the other
results of the research against traditional methods of communication methods, did not show a
significantly reduced after concerns the size of the application on the attitude scale ability of speaking
anxiety level of students taught with traditional methods remained stable, decreased anxiety levels of
students taught with the communicative method. The communicative approach against the traditional
method, has increased significantly in size after love attitude scale applications in speaking skills.
Keywords: Speaking skills, attitude towards speaking skills, communicative method, Turkish education
in Somalia, teaching Turkish as a foreign language.
Funda Toprak, Prof., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski Türk Dili
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
311816
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde TÖMER modeli yazma eğitimi Onaylandı
ve süreç temelli yazma modelinin karşılaştırılması / Comparison of
Yüksek
TÖMER model and process based writing model in teaching turkish as a Lisans
foreign language
Türkçe
Yazar:ALEV GÜVERCİN
2012
Danışman: DOÇ. DR. FUNDA TOPRAK
125 s.
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Süreç temelli öğretim = Process based instruction ; TÖMER =
Turkish and Foreign Languages Research and Application Center ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching ; Yazma öğretimi = Writing
training
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 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
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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 TÖMERWhether 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.
Funda Uzdu Yıldız, Dr.Öğr.Ü., Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Dil Bilimi
Tez No İndirme Tez Künye
430719
Türkçede "üst" ve "ön" sözcükleriyle kullanılan deyimlerin
yabancılara öğretimi / Teaching foreigners idioms which are used
with words "üst" and "ön" in Turkish
Yazar:KRISTINE TSINTSABADZE
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FUNDA UZDU YILDIZ
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim 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 teaching
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Bir yabancı dil öğrenirken, o dilin yalnizca sözcüklerini bilmek yeterli görülmemektedir. Toplumsal
içinde daha kolay iletişim kurmak için, öğrenilen dile ait kültürü bilmek de gerekmektedir. Dili
öğrenirken anlamsal ve kullanımsal açıdan en zor öğrenilenleri ve en çok karıştırılan deyimlerdir.
Çünkü anlam açılımı çoğu kez içerdiği sözcüklerden bağimsizdir. Bu çalışmada, "üst" ve "ön"
sözcüklerinin deyimlerde kullanımı incelenerek özellikle birbirine çok yakın görünümlü deyimler
arasindaki farkların betimlenip bu deyimlerin Yabanci Dil Olarak Türkçede öğretimiyle ilgili öneriler
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Verilen sözcüklerle oluşturan deyimler deyimler sözlüğünde oldukça
fazladır. Bazılarının anlamları birbirine çok yakın olduğu için çoğu zaman karıştırılmaktadır. Çalışma
bu problemin çözümüne bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Öncelikli olarak deyimlerin tanımı,
özellikleri, biçimsel, anlamsal, kullanımsal açıklaması ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki yeri
betimlenmiştir. Ardindan çalışma için seçilen "üst" ve "ön" sözcüklerinin deyim içindeki kullanımları
açıklanmıştır. Son olarak "üst" ve "ön" sözcükleriyle kurulan deyimlerin listesinden seçilen on bir
deyimin, biçim, anlam, kullanım özellikleri betimlenerek bu özelliklerin deyimlerin öğretimi sırasında
nasıl kullanılabilecekleri açıklanmıştır. Anahtar Sözcükler: Deyim, Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi, Sözvarlığı.
While learning a foreign language, it is not enough to know just the words of this language. To
communicate more easily in a society, it is necessary to know the culture belonging to language which
is learnt. While learning a language, idioms are the most difficult and complicated words in terms of
meaning and usage. Because meaning expansion is frequently independent from the words it contains.
In this study, it is aimed to identify the difference between idioms that resemble each other and develop
suggestions related to Teaching Turkish as a Foreign Language by investigating the usage of the words
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"üst" and "ön" in idioms. We can see idioms generated with words "üst" and ön" many times in idioms
dictionary. Since some of them have similar meaning, they are mostly confused. This study aims to
contribute to the solution of this problem. Firstly; definitions, features, morphologic, semantic and
operational explanation and its place in Teaching Turkish as a Foreign Language are described. Later,
usage of words "üst" and "ön" in idioms is explained Finally, morphologic, semantic and operational
features of eleven idioms chosen from the list of idioms generated with the words "üst" and "ön" are
described and it is explained how they can be used during teaching of these idioms. Keywords: Idiom,
Teaching Turkish as a Foreign Language, Vocabulary.
Tez No İndirme Tez Künye
430731
Yabancı dil olarak Türkçede kalıp sözlerin öğretimi / Teaching
formulaic expressions in Turkish as a foreign language
Yazar:MİNE DEMİR
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FUNDA UZDU YILDIZ
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Kalıp sözler = Formulaic words ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching
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2016
144 s.

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 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 flushseamed 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
Tez No İndirme Tez Künye
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Türkçe öğrenen yabancıların yazılı anlatım çalışmalarının çözümlenmesi /
The analysis of the writing mistakes of foreigners learning turkish
Yazar:AYŞİN ÖNDER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FUNDA UZDU YILDIZ
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel
Dilbilim Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Aradil = Intralanguage ; Dil yanlışları = Linguistic mistakes ; Dil
öğrenimi = Study of languages ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Yabancılar =
Foreigners ; Yazılı anlatım = Written expression ; Yazılı anlatım becerisi =
Writing skills based

Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2017
108 s.

Bu araştırma, Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenen farklı uyruklardaki üniversite öğrencilerinin yazma
becerilerindeki yanlışları yanlış çözümleme yaklaşımına göre değerlendirmek ve elde edilen sonuçlar
doğrultusunda Türkçe öğretim programına katkı sağlayacak önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma verilerini 2015-2016 Öğretim Yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama
ve Araştırma Merkezinde öğrenim gören 65 öğrencinin A2, B1 ve B2 düzeyleri sonunda girdikleri
sertifika sınavının yazılı anlatım bölümü oluşturmaktadır. Öğrencilerin bu sınavlarda yazdıkları
kompozisyonlarda yer alan sesdizgesel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve yazımsal
yanlışlar, yanlış çözümleme yöntemine göre incelenmiş ve yanlışların düzeylere göre görünümü
karşılaştırmalı olarak ve dil içi gelişimsel yanlışlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın
sonucunda en çok yanlış yapılan düzey B1 ve en çok yanlış yapılan alan yazım ve noktalama olarak
belirlenmiştir. Toplam 6156 yanlıştan % 37.1'inin yazımsal, % 23.4'ünün biçimbilimsel, %23.3'ünün
sözdizimsel, % 8.4'ünün sesdizgisel, % 7.8'inin anlambilimsel yanlışlar olduğu belirlenmiştir.
Değerlendirmenin sonucunda yanlışların giderilmesine yönelik çalışmalar önerilmiştir. Anahar
sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe, yanlış çözümleme, yazılı anlatım
This study was conducted to evaluate the writing skills of university students from different
nationalities learning Turkish as a Foreign Language, according to the error analysis approach; and to
provide suggestions based on the conclusions of the study that could contribute to the Turkish teaching
programs. The data used in the study comprises written expression sections from the Certificate test
given at levels A2, B1 and B2 to 65 students attending the Izmir Dokuz Eylül University Language
Research and Teaching Center during the 2015-2016 academic year. The morphophonologic,
morphologic, syntactic, semantic and orthographic errors made by the students in this test were
analyzed according to the error analysis method. The error profile was evaluated comparatively
according to student language level as well as the intralinguistic development framework. Result
identified B1 as the level most associated with student error; while inaccuracies were most frequently
seen in the area of the punctuation and spelling. Among a total of 6156 errors, 37.1% were classified as
orthographic, 23.4% as morphologic, 23.3% as syntactic, 8.4% as phonemics and 7.8% were identified
as semantic errors. In the conclusion of this analysis, various solutions are suggested to eliminate these
errors. Key words: Turkish as a foreign language, error analysis, written expression
Tez No İndirme Tez Künye
648044
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenicilerinin yazma becerilerinde
açımlama teknikleri (B1 düzeyi) / Paraphrasing techniques on writing
skills used by the learners of Turkish as a foreign language (B1 level)
Yazar:HÜMEYRA YILDIZ ÇAĞDAŞ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FUNDA UZDU YILDIZ
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:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
65 s.

Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenicilerinin B1 düzeyinde yazma becerilerinde
açımlama tekniklerini kullanabilme durumlarını betimlemektir. Bu çalışmada, nitel araştırma
yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın konusu yabancı dil olarak Türkçe
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öğrenicilerinin açımlama tekniklerini kullanımlarını betimlemek olduğundan bu durum kendi koşulları
içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DEDAM) 2016-2017 Öğretim yılında Türkçe Hazırlık B1
sınıfında Türkçe öğrenen 21-30 yaş arası 86 öğrenici katılmıştır. İzmir Yabancılar için Türkçe B1 ders
kitabında yer alan 25 tümceden oluşan bir metin kısaltılarak veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.
Elde edilen bilgiler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme birimi olarak
"tümce" alınmıştır. Bu çalışmanın bulgularından elde edilen sonuç öğrenicilerin yazma etkinliklerinde
bilinçli olarak bir açımlama tekniği kullanmadıklarıdır. Özellikle açımlama yaparak yazmaları istenen
bir metinde yeniden ifade etmede genellikle sözcüksel açımlama yaptıkları ya da dilbilgisel biçimleri
sözcük ile açımladıkları görülmüştür. Sözcüksel açımlamada da büyük oranda eş/yakın anlamlı sözcük
kullanımını tercih ettikleri görülmüştür. Genel olarak öğrenicilerin öğrendiklerini açımlama konusunda
yeterli oldukları söylenebilir. Bu da okuduğunu anlama, anlamlandırma ve aktarabilme konusunda
yeterli olduklarını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Açımlama, strateji, dilsel beceriler, okuma,
yazma
The aim of this study is to describe the situation of Turkish learners as a foreign language in terms of
using paraphrasing techniques in writing skills at B1 level. In this study, descriptive scanning model
was used from qualitative research methods. As the subject of the research is to describe the use of the
paraphrasing techniques of Turkish learners as a foreign language, this situation has been tried to be
defined within and as such. This study was attended by 86 students between the ages of 21-30 who
were Turkish learners in Turkish preparation B1 in the 2016-2017 academic year at Dokuz Eylül
University Language Education Application and Research Center. Izmir has been used as a data
collection tool by shortening a text consisting of 25 sentences in Turkish B1 course book for
foreigners. The resulting information is assessed using content analysis method. "Sentence" is taken as
an evaluation unit. The result of this study is that the students did not consciously use a paraphrasing
technique in their writing activities. Especially, when asked a desired text paraphrasing, in expression it
has been observed that they generally do word-to-word or they do word-to-word grammatical forms. It
has been observed that in lexical paraphrasing students prefer to use of significant words in a large
proportion of synonym words. In general, we can say that learners have learned enough about
paraphrasing. This shows that learners proficient in understanding, meaning and transferring what they
are reading. Keywords: Paraphrasing, strategy, linguistic skills, reading, writing
Tez No İndirme Tez Künye
636595
Yabancı dil olarak Türkçede çokanlamlı eylemlerin bağlam temelli
öğretimi / Contextualized teaching of polysemous verbs in Turkish
as a foreign language
Yazar:DENİZ EKİN YAVAŞ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FUNDA UZDU YILDIZ
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Genel Dilbilim Anabilim Dalı / Genel Dilbilim Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
173 s.

Çokanlamlılık bağlamla yakından ilişkili bir olgudur. Sözcüklerin farklı anlamları bağlamsal olarak
farklı dağılımlar göstermektedir. Bu durum özellikle eylemler için geçerlidir, eylemler farklı
anlamlarında farklı istem özellikleri gösterebilmektedir. Bu farklılıklar; eylemlerin gerektirdikleri
zorunlu üyelerin sayısı, dilbilgisel işlevleri, anlambilimsel rolleri, anlamsal özellikleri ve alabileceği
seçimlik üyelerin dilbilgisel işlevleri, anlambilimsel rolleri ve anlamsal özellikleri açısından
görülmektedir. Yabancı dilde sözcük öğretimi ve çokanlamlılık ilişkisi açısından ise bağlam önemlidir
çünkü sözcüklerin farklı kullanım ve anlamları ancak bu sözcüklerle farklı bağlamlarda karşılaşılarak
öğrenilebilir. Bu tezde, yabancı dil olarak Türkçede eylemlerin farklı anlamlarının bağlam temelli
öğretimi için eylemlerin farklı anlamlarında sahip oldukları istem özelliklerinden yola çıkarak örnek
bağlamların oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla bu çalışma için Türkçede yüksek sıklıktaki ve en
çok anlama sahip 9 eylem seçilmiştir; al-, gel-, çık-, çalış-, geç-, kal-, aç-, dur-, bırak-. Bu eylemler ilk
aşamada farklı anlamlarında sahip oldukları istem özellikleri açısından çözümlenmiş ve anlamlar
arasında istem özellikleri açısından farklılaşmalar belirlenmiştir. İkinci aşamada ise eylemlerin farklı
anlamlarında sahip oldukları istem özelliklerinden yola çıkarak bu anlamların bağlam temelli
öğretiminde kullanılmak üzere örnek bağlamlar oluşturulmuştur.
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Polysemy is a phenomenon that is closely related to context. Words show distributional differences in
their different senses. This is apparent, in particular, in verbs, as verbs can have different valence
structures in their different senses. Differences in valence structure can be seen in the number,
grammatical function, semantic role and semantic properties of the obligatory and optional arguments
that verbs can take. In relation to foreign language vocabulary teaching and polysemy, context is
important because learning different senses and usages of words can only be achieved through
encountering words in different contexts. The aim of this thesis is to create sentence contexts for
different senses of verbs with respect to their differences in valence structure for the purpose of
contextualized teaching of senses of polysemous verbs in Turkish as a foreign language. Verbs that are
highly frequent and have the most number of senses in Turkish were selected for this study; al-, gel-,
çık-, çalış-, geç-, kal-, aç-, dur-, bırak-. First, valence properties of the verbs in their different senses
were analyzed and differences in valence structure were determined among senses. Then, sentence
contexts were created with respect to the valence structure that these verbs have in their different
senses for the purpose of contextualized teaching of verb senses.
Tez No İndirme Tez Künye
648973
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil ihtiyaçlarının belirlenmesi:
Belarus örneği / Language needs determination inteaching Turkish as a
foreign language: An example of Belarus
Yazar:ALENA RAMANENKAVA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FUNDA UZDU YILDIZ
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:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
89 s.

Günümüzde Belarus, Ukrayna, Rusya gibi Doğu Slav ülkelerinde yaşayan insanların Doğu dillerine
olan ilgisi giderek artmaktadır. Son zamanlarda Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri,
Türkiye gibi ülkeler hem politik hem de turistik açıdan öne çıkmaktadır. Türkiye'nin tarihi geçmişi,
özgün kültürü, gelenekleri ve benzersiz dili dikkati çekmiştir. Belarus'un başkentinde bulunan Yabancı
Diller Üniversitesinde Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kimi öğrenciler
Türkiye'yi gezip kimileri ise Türk dizilerinden etkilenip Türk dilini seçmektedir. Türkçe öğrenip mezun
olanlar çeviri, eğitim, uluslararası iletişim gibi çeşitli alanlarda çalışmaktadır. Bu araştırmanın amacı
Minsk Devlet Yabancı Diller Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil
öğrenme gereksinimlerine ulaşmak ve duyulan ihtiyacın öğrencilerin okuduğu fakülte, öğrenme süresi,
seviyesi ve cinsiyet gibi kategorilere göre farklılık oluşturup oluşturmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu
araştırmada kullanılan anket Iwai ve diğerleri (1998) tarafından hazırlanan vesonrasında Çangal (2013)
tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak Türkçeye uyarlanan Dil İhtiyaç Analizi
Anketindenfaydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2020 yılında Minsk Devlet Yabancı Diller
Üniversitesinde 3 farklı fakültede yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler tarafından
oluşmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini ise eğitimine aktif olarak devam eden 49 öğrenci katkı
sağlamaktadır. Araştırmadaelde edilen veriler SPSS 24 programı ile analiz edilmiş; aritmetik ortalama,
t-testi, yüzde ve tek yönlü varyans(ANOVA) analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada ulaşılan
bulgulardanyola çıkarak Minsk Devlet Yabancı Diller Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe
öğrenen öğrencilerindil öğrenme ihtiyaçları 'Bireysel İlgi ve İhtiyaçlar', 'Eğitim ve İş İmkânı', 'Ticaret
Yapma' ve 'Sınıf İçi İletişim Kurma' olmak üzere dört alt boyut olarak oluşturulmuştur. Çalışmanın
akabinde ise eldeki veriler ile Belarus'ta yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin kapsamını ve derini
çoğaltmak için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, dil
ihtiyaç analizi, Minsk Devlet Yabancı Diller Üniversitesi, Belarus
These days people who live in such East Slavic countries as Belarus, Russia and Ukraine have an
increase interest in East languages. In recent times countries like China, Saudi Arabia, United Arab
Emirates, Turkey are stepping forward both in political and tourist terms. Turkey as aprominent East
country attracts attention of those who are interested in its rich history, aut hentic culture, ancient
traditions and distinct language. That is why the amount of students who want to study the Turkish
language in Minsk State Linguistic University escalates with each passing year. There are those who
choose Turkish being in spired by Turkish serials and those who visited Turkey in tourist aims. In
future graduates work in different spheres like intepreting, education and intercultural communication.
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The aim of this research is to specify Turkish language needs of students who study it as a foreign
language in Minsk State Linguistic University and to determine wheather the needs of language
learners vary according to variables like faculty, sex, period of studying Turkish and foreign language
proficiency. 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 intoTurkish by Çangal (2013). The intented sample of students who study
Turkish at 3 different faculties in Minsk State Linguistic University in 2020 was 56 students and the
actual sample was 49 learners of the supposed sample. The data collected was analyzed with the help
of SPSS 24 program and arithmetic mean, t-test, percentage and one-way analysis of variance
(ANOVA) techniques were applied. Founded on the output of data analysis, the students` language
needs were separated into several sub-categories, which were ― individual interests and needs,
education and job possibilities, conduct of business and conversation in the classroom. At the end of
the research, some proposals were presented in order to improve the quality of Turkish as a foreign
language education in Belarus. Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, language need
analysis, Minsk State Linguistic University, Belarus
Gıyasettin Aytaş, Prof., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
288407
Beden dilinin yabancılara Türkçe öğretiminde etkisi / The effect of
Onaylandı
body language on teaching Turkish foreigners
Yüksek
Yazar:HÜSEYİN GÖÇMENLER
Lisans
Danışman: DOÇ. DR. GIYASETTİN AYTAŞ
Türkçe
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
2011
Eğitimi Anabilim Dalı
152 s.
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Beden dili = Body language ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi
= Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students
Beden dilinin yabancılara Türkçe öğretimi üzerinde etkisini araştırdığımız bu çalışmada amacımız
beden dilini aktif olarak kullanarak kelime öğretimi yapmaktır. Bu süreç esnasında 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
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
366357
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde iletişimsel yaklaşımın yazma
becerisine etkisi / The effect of communicative approach for writing skill in
the teaching of Turkish as a foreign language
Yazar:NAZİFE BURCU TAKIL
Danışman: DOÇ. DR. GIYASETTİN AYTAŞ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Dil öğretimi = Language
teaching ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
learning ; Yazma becerisi = Writing skills ; Öğrenci tutumu = Student
attitude ; İletişimsel dil öğretimi = Communicative language teaching ;
İletişimsel yöntem = Communicative method

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2014
217 s.

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 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"
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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 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 "SemiStructured 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.
Gülcan Erçetin, Prof., Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
395010
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

Durumu
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
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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 from these investigations provided preliminary evidence for the reliability and
validity of the reading tasks under scrutiny.
Gülden Tüm, Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Tez No İndirme
635924
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An investigation into the basic principles of course books
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Yazar:EMİNE TEPE
Danışman: DOÇ. DR. GÜLDEN TÜM
Yer Bilgisi: Çağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
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Hedef dille, farklı kaynaklar ve işitsel unsurlarla ilgili nitelikli materyallerin kullanılması, yabancı bir
dili öğrenirken öğrenme sürecini geliştirir. On yıllar boyunca önemli bir ivme kazanmış yabancı dil
olarak Türkçe öğretim (TYD) sürecinin yanı sıra, etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için farklı
kurumlar tarafından çeşitli ders materyalleri geliştirilmiştir. Yabancı dil öğretimi için kullanılan ders
kitapları, her dersin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için bir çerçeve sağladığından, hem
öğretmenler hem de öğrenciler için kilit unsurdur; dolayısıyla eğitimde kullanılan herhangi bir
materyalin baskın unsurudur. Her kitabın kendine özgü özellikleri vardır ve pratikte nasıl
kullanılacağını bilmek önemlidir. Yabancı dil eğitimi için uluslararası standardın ana unsuru olan
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni, sürecin kriterlerini yönlendiren çerçevedir. Türkçe'nin yabancı dil
olarak öğretiminde kullanılan ders kitapları da Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni temel alınarak
tasarlanmıştır. Ders kitapları tasarlanırken fonksiyonel ve eğitimsel birimlerin belirli ilkelere göre
tasarlanması önemlidir. Bu ilkeler, kalıcı öğretim için TYD kitaplarının seçiminde çok önemlidir. Bu
nedenle öncelikle yabancı dil öğretimindeki ilkeler bağlamında alan taraması yapılmış ve çalışmanın
teorik çerçevesi oluşturulmuştur. Veriler Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından hazırlanmış "Yedi
İklim Türkçe" ve Gazi Üniversitesi (GU) tarafından hazırlanmış "Yabancılar için Türkçe" ders
kitaplarından toplanmıştır. Bu çalışma, yabancı dil öğretimi ders kitaplarındaki temel ilkeleri Avrupa
Dilleri Ortak Çerçeve Metninde vurgulanan bazı gerekli amaçlara göre analiz etmek için yapılmıştır.
Kitaplar ilkelere göre seçilmiş ve incelenmiştir. Bu alanda çalışma yapılmamış olmasının alana büyük
bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
The use of qualified teaching materials related to the target language, different sources, and auditory
elements enhances learning process while learning a foreign language. Along with the process of
teaching Turkish as a foreign language (TFL), which has gained considerable momentum for some
decades, various course materials by different institutions have been developed so that they could be
used efficiently. Course books used teaching foreign languages are a key component for both teachers
and learners since provide a framework to realize aims and objectives of any course; hence, they are
the dominant element out of any materials used in education. Every book has specific features and it is
critical to know how to use it in practice. Common European Framework of References for Languages
(CEFR), which is the main element of the international standard for foreign language education, is the
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framework that guides the criteria of the process. Course books used in teaching Turkish as a foreign
language are also designed based on CEFR. When designing course books, it is important to design
functional and educational units according to specific principles. These principles are very important in
the selection of TFL books for permanent teaching. Therefore, firstly, literature review was conducted
in the context of principles in foreign language teaching and the theoretical framework of the study was
established. Data was collected from the course books of "Yedi İklim Türkçe" by Yunus Emre Institute
(YEE) and "Yabancılar için Türkçe" by Gazi University (GU). This study was conducted to analyse the
basic principles in the foreign language teaching course books according to some required objectives
accentuated in the CEFR. The books were selected and examined according to the principles. No
existence of such research is assumed to contribute to literature.
Gülsün Leyla Uzun, Prof., Ankara Üniversitesi Uygulamalı Dil Bilimi
Tez No İndirme Tez Künye
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Boyut sıfatlarının birlikte kullanıldıkları adlarla sergiledikleri
görünümler: yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik bir
değerlendirme / Aspects of dimension adjectives used with concominant
nouns: an assessment of teaching Turkish as a foreign language
Yazar:NURSEL TAN ELMAS
Danışman: PROF. DR. GÜLSÜN LEYLA UZUN
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:Adlar = Nouns ; Boyut = Dimension ; Dilbilgisi-sıfat = Grammaradjective ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
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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 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
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
531702
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı metinlerinde
bağdaşıklık bağıntısı görünümleri: Bir durum çalışması örneği / Cohesion
in written texts of Turkish learners as a foreign language: A case study
Yazar:GÖKCE MISIRLI
Danışman: PROF. DR. GÜLSÜN LEYLA UZUN
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:Bağdaşıklık = Cohesion ; Metin = Text ; Metinden öğrenme = Text
learning ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language
education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazma
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Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
116 s.

Bu çalışma, Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı metinlerinde yapılandırdıkları bağdaşıklık bağıntılarına
dair genel bir görünüm sunmak üzere yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi; dil düzeyleri "Avrupa Dil
Portfolyosu"na göre belirlenmiş A1, A2, B1, B2, C1 olan ve A.Ü. TÖMER Ankara, İstanbul, Antalya
şubelerinde Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı metinlerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin,
öğretmenlerinin isteği ile ödev olarak yazdığı metinlerden 25.022 (A1 seviyesi-5001 sözcük, A2
seviyesi-5002 sözcük, B1 seviyesi-5005 sözcük, B2 seviyesi-5005 sözcük, C1 seviyesi-5009 sözcük)
sözcüklük veri tabanı oluşturulmuştur. Araştırmanın veri tabanını oluşturan metinler, metindilbilim
alanında uzman 1 öğretim görevlisi eşliğinde hazırlanan 'Veri Çözümleme Ölçeği'ne göre bağdaşıklık
araçları (indirgeme, gönderim öğeleri, değiştirim) çerçevesinde çözümlenmiştir. Elde edilen sayısal
veriler üzerinde "merkezi limit teoremi" kullanılmıştır. Araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
öğrencilerin yazılı metinlerinde bağdaşıklık araçlarını (indirgeme, gönderim öğeleri, değiştirim)
kullanım oranları ve kullanım oranları içindeki hatalı kullanım oranları belirlenmiş; söz konusu oranlar
ile metin üreticilerinin dil düzeyleri arasında bir ilişki kurulup kurulamayacağı üzerine bir inceleme
yapılmıştır. Sergilenen bağdaşıklık bağıntısı görünümlerinin öğrencilerin Türkçeyi öğrenme süreçleri
ile bağıntılı olup olmadığını belirlenmiş, deneklerin ilk dilleri ile Türkçenin etkileşimi açısından ilişki
kurulup kurulamayacağını ortaya koyulmuştur. Sonuç olarak bu araştırmadan elde edilen bulgular
göstermektedir ki yazmaya ilişkin genel yazma öğretimi kuram ve modelleri ile biçimlendirilmiş
programlar oluşturulması ve dilbilimin ilgili verilerinden beslenen yazma öğretiminin güncel
bilgilerinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ortamlarına zerk edilmesi son derece gereklidir.
This study was performed to submit a general perspective to cohesion relations which learners of
Turkish have structured in their written texts. The samples of the study consist of the written texts of
the learners of Turkish whose language levels were determined as A1, A2, B1, B2, C1 in accordance
with CEF (Common European Framework) and who was studying at the Ankara, İstanbul, Antalya
Branches of A.U. TÖMER. A database of 25.022 words (A1 5001 words, A2 5002 words, B1 5005
words, B2 5005 words, C1 5009 words) was formed from the learners' written texts assigned as
homework by their teachers. The texts which constitute the database of the study were analyzed
according to the data analysis scale which was prepared with a professor specialized on text linguistics,
pursuant to cohesion tools (degradation, reference elements, substitution). Central limit theorem was
applied on the obtained digital data. In the research the ratio of the learners' use of cohesion tools in
their written texts and the ratio of incorrect use within this ratio was found; analysis on whether a
relation could exist between this ratio and the language level of the learners. Whether the appearance of
the cohesion relations is related to the learners' process of learning Turkish, whether a relation might
exist on the subjects' native language and Turkish interaction was presented. Consequently the results
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of this research reveals that it is extremely essential to insert the contemporary information of teaching
writing fed by the related information of linguistics and to compose programs which are formed by
using the models and theories of general writing education.

Hakan Ülper, Prof., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Eğitimi
654336

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin günlük
yaşamda bilmeleri gereken sözcük sayılarının belirlenmesi
/ Determining the number of words that students learning
Turkish as a foreign language should know in daily life
Yazar:MERYEM ŞAHİN
Danışman: PROF. DR. HAKAN ÜLPER
Yer Bilgisi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilimler ve Türkçe
Eğitimi Ana Bilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and
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Dil ve sözcük kavramlarını birbirinden ayrı düşünmek olanaksızdır. Sözcükler, bireylerin
karşısındakini anlamak ve kendilerini anlatmak için kullandıkları en temel iletişim aracıdır. Günlük
yaşamın sürdürülebilmesi için sözcüklere her zaman gereksinim duyulur. Dil öğreniminin zeminini
sözcükler oluşturur. Öğretim süreci ilerlerken adım adım dilbilgisi ve anlama-kavrama basamakları
izlenir. Bu çaba dil öğretimi noktasında sağlam bir temelin atılması içindir. Türkçenin yabancı dil
olarak öğretiminde de işlevsel bir sözcük öğretiminin gerçekleşmesi için bu konu üzerinde özenle ve
titizlikle durulmalıdır. Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak sözcükler ve sözcük öbekleri
belirlenmeden önce öğrencinin gereksinimleri ve hazırbulunuşluk durumu göz önüne alınarak gerekli
araştırmalar yapılmalıdır. Alanyazında sözcük öğretimi, sözvarlığı, sözcük sıklığı üzerine yapılmış
çalışmalar vardır ancak benzeri araştırmalar yapılmış olsa da yabancı uyruklu birinin Türkiye'de
yaşamını sürdürebilmesi için hangi günlük yaşam sözcüklerine hangi ortamlarda gereksinim duyacağı
üzerine henüz yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı; yabancı dil olarak
Türkçe öğrenmekte olan öğrenciler için hedef sözcük belirlemek, günlük yaşam alanlarında geçen
temel sözcüklerin neler olduğunu ve sayıca ne kadar olduğunu derlemek ve yabancı dil olarak Türkçe
öğrenen bir kişinin derlenen sözcükleri anlamak için sıklık sözlüklerindeki kaç sözcüğü bilmesi
gerektiğini belirlemektir. Araştırma Antalya ve Burdur illerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini
belirlenen il merkezlerindeki alışveriş, beslenme/barınma, gezi/eğlence, kamu kurumları ve özel
kuruluşlar, sağlık/kişisel bakım ve ulaşım ana ulamları kapsamına giren günlük yaşam alanlarında
bulunan ilgili kişiler (doktor, bankacı, terzi, manav, kasiyer, şoför vb.) oluşturmaktadır. Çalışmada
katılımlı gözlem ve doküman çözümlemesi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmacı tarafından
öncelikle saha çalışması yapılmıştır. Günlük yaşamı sürdürebilmek için bireylerin gereksinim duyduğu
alanlar belirlenmiş, belirlenen alanlardan ses kaydı alınarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ses kayıtlarının dökümleri bilgisayarda Microsoft Word dosyaları
olarak kayıt altına alınmıştır. İlgili dosyalarda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra bir ses havuzu
oluşturulmuştur. Elde edilen ses havuzundaki sözcüklerin sıklıkları "Simple Concordance 4.0.9"
programı yardımıyla belirlenmiştir. Sıklıkları belirlenen sözcüklerin bir listesi oluşturularak Göz
(2003) ve Aksan vd. (2017) sıklık sözlüklerindeki yerlerine bakılmıştır. Sonuçlar her ortam için ayrı
ayrı bulgulanmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle günlük yaşamdan derlenen toplam farklı sözcük
sayısı 2137 olarak saptanmıştır. Ulamlara göre dağılımına bakıldığında ise, alışveriş ortamlarından
derlenen toplam farklı sözcük sayısı 869, beslenme ve barınma ortamlarından derlenen toplam farklı
sözcük sayısı 263, gezi ve eğlence ortamlarından derlenen toplam farklı sözcük sayısı 966, kamu
kurumlarından ve özel kuruluşlardan derlenen toplam farklı sözcük sayısı 348, sağlık ve kişisel bakım
ortamlarından derlenen toplam farklı sözcük sayısı 899 ve ulaşım ortamlarından derlenen toplam farklı
sözcük sayısı da 463'tür. Elde edilen bulgular ilgili araştırmalarla karşılaştırıldıktan sonra yabancı dil
olarak Türkçe öğrenen kişilerin derlenen sözcükleri bilebilmesi için Göz (2003)'ün sıklık sözlüğündeki
ilk 16.000+ Aksan vd. (2017)'nin sıklık sözlüğündeki ilk 4000-5000+ sözcüğü bilmeleri gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda ise elde edilen bulgulardan hareketle çeşitli önerilerde
bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Sözcük, Sözcük Sıklığı, Yabancılara Türkçe Öğretimi

284

It is impossible to consider the concepts of language and words separately from each other. Words are
the most basic communication tool that individuals use to understand others and express themselves.
Words are always needed in order to sustain daily life. Words form the basis of language learning. As
the teaching process progresses, grammar and understanding-comprehension steps are followed step by
step. This effort is to lay a solid foundation for language teaching. In order to realize a functional
vocabulary teaching in the teaching of Turkish as a foreign language, this subject should be
emphasized carefully and meticulously. Before determining the words and phrases to be used in
teaching Turkish to foreign students, necessary research should be carried out by taking the students'
needs and readiness into consideration. In the literature, there are studies on word teaching, vocabulary,
word frequency. however, although similar studies have been conducted, for a foreign person to
maintain his living in Turkey and which words he / she will need in his daily life in different
environments, there has not been enough research yet. The aim of this study is to determine target
words for students who are learning Turkish as a foreign language, to compile the number of basic
words and the basic words used in daily life and to determine how many words out of frequency
dictionaries a person learning Turkish as a foreign language needs to know to understand the compiled
words. The research was conducted in Antalya and Burdur provinces. The sample of the research,
distributed to main categories such as shopping, nutrition / accommodation, travel / entertainment,
public and private institutions, health / personal care and transportation in designated provincial
centers, consists of the related people like doctor, banker, tailor, greengrocer, cashier, driver, etc. in
daily life. Applied research method was used in the study. Firstly, field work was carried out by the
researcher. In order to maintain daily life, the areas needed by individuals were determined, and data
were collected by taking audio recordings from the designated areas. Collected data were transferred to
computer environment. The transcriptions of the sound recordings were recorded as Microsoft Word
files on the computer. After making the necessary arrangements in the relevant files, a sound pool was
created. The frequencies of the words in the sound pool were determined with the help of the "Simple
Concordance 4.0.9" program. Creating a list of the words, whose frequencies were determined, in Göz
(2003) and Aksan et al. (2017) frequency dictionaries, their places has been checked in those
dictionaries. The results were found for each environment separately. Based on the findings obtained,
the total number of different words compiled from daily life was determined as 2137. Looking at the
distribution by categories, the total number of different words compiled from shopping environments is
869, the total number of different words compiled from nutrition and shelter environment, total number
of different words compiled from travel and entertainment environments is 966, total number of
different words compiled from public and private institutions 348, total number of different words
collected from health and personal care settings 899 and the total number of different words compiled
from transportation media is 463. After the findings obtained are compared with related researches, for
those who learn Turkish as a foreign language to know the compiled words, it was concluded that they
should know the first 16.000+ words of Göz (2003) and 4000-5000+ words in Aksan et al (2017 out of
the frequency dictionaries. At the end of the study, various suggestions were made based on the
findings obtained.

Tez No İndirme Tez Künye
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Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan metinlerde
sözdizimsel yalınlaştırmanın okuma hızı ve kavrama düzeyine etkisinin
incelenmesi / Examination of the effects of syntactic simplification on
reading speed and level of comprehension in texts used in teaching
Turkish as a foreign language
Yazar:EGE KİRAZ
Danışman: DOÇ. DR. HAKAN ÜLPER
Yer Bilgisi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
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Okuma ve okuduğunu kavrama, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde oldukça önemli bir yer
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tutmaktadır. Okuma sırasında ilgiyi kavrama üzerine odaklamak için okuyucunun sözcük tanıma,
otomatikleşme (okuma hızı) ve bürünsel (prozodik okuma) becerilerini kazanmış olması gereklidir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma etkinlikleri genel olarak metinler üzerinden
yürütülmektedir. Bu etkinliklerin başarıya ulaşması da metinlerin öğrencilere uygun düzeyde
hazırlanmasına bağlıdır. Metinlerin öğrenci düzeyine uygunluğu belirlenirken, sözcük ve tümce
uzunluklarına, dil ve anlatım özelliklerine ve okunabilirlik düzeylerine dikkat edilmelidir. Bunun için
okuma metinleri ya özgün biçiminde bırakılmalıdır ya da metin üzerinde birtakım yalınlaştırma
işlemleri yapılmalıdır. Metinlerde yalınlaştırma, sözcüksel ve sözdizimsel biçimde yapılmaktadır.
Sözcüksel yalınlaştırmada az bilinen sözcüklerin tümceden atılarak yaygın olarak kullanılan
sözcüklerin eklenmesi benimsenmiştir. Sözdizimsel yalınlaştırmada ise sıralı ve bağlı tümceleri bölerek
iki ayrı tümceye dönüştürmek amaçlanmaktadır. Böylece okumanın daha kolay ve anlaşılır biçimde
olacağı düşünülmektedir. Ancak alanyazındaki çalışmalar incelendiğinde yalınlaştırılmış metnin,
öğrencilerin okuma hızlarına ve kavrama düzeylerine nasıl bir etkisi olduğu konusunda görüş birliğine
varılamadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; metinlerde sözdizimsel yalınlaştırma yapıldığında,
öğrencilerin metinleri okuma hızında ve kavrama düzeylerinde meydana gelen değişimin yönünü
belirlemek ve ortaya veri koymaktır. Çalışmada genel tarama modellerinden olan "betimsel tarama
modeli" kullanılmıştır. Çalışma grubunu, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 50 öğrenci
oluşturmaktadır. Ankara, Muğla ve Burdur'daki üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinde
(TÖMER) dil eğitimi alan 50 öğrenciye iki gün süresince uygulama yapılmıştır. Uygulanan iki metin,
öğrencilerin ders kitaplarında yer alan ve daha önce karşılaşmadıkları metinler arasından seçilmiştir.
Metin seçiminde, sözcük ve tümce uzunlukları ile okunabilirlik düzeyleri birbirine yakın metinler
seçilmesine dikkat edilmiştir. Birinci metin özgün biçimde bırakılmış, ikinci metinde ise sözdizimsel
yalınlaştırma yapılmıştır. Uygulamada, öğrencilerin bir dakikada okudukları sözcük sayıları
belirlenmiştir. Ardından öğrencilerin metni kavrama düzeyini ölçmek amacıyla her metin için
hazırlanan altışar soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler çözümlenirken; öğrencilerin okuma hızında
normal bir dağılım görüldüğü için "İlişkili t-Testi" kullanılmıştır. Öğrencilerin metni kavrama
düzeylerinde ise normal bir dağılım görülmediği için "Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi" kullanılarak
veriler çözümlenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlarda; yalınlaştırılmış metnin, öğrencilerin okuma hızına
etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ancak bu metinlerin, kavrama düzeyini ölçen sorulara verilen yanıtlar
üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu açıkça görülmüştür.
Reading and reading comprehension play crucial role in teaching Turkish as a foreign language. In
order to focus the attention on reading comprehension, the reader should have acquired word
recognition, automation (reading spreed) and prosodic reading skills. Reading activities in teaching
Turkish as a foreign language are generally carried out through texts. And the success of these
activities depends on the preparation of texts at the levels convenient for students. Word and sentence
lengths, language and narrative characteristics, and readability levels should be taken into consideration
for determining the convenience of the texts to the levels of students. In this regard, the reading texts
must either be left in their original form or undergo some simplification processes. In texts,
simplification is carried out in lexical and syntactic forms. In the lexical simplification, replacement of
the less known words with the ones more commonly used is adopted. In the syntactic simplification, on
the other hand, it is aimed to convert the consecutive and combined sentences into two separate
sentences by parting. Thus, reading is thought to be easier and more understandable. However, a
literature review showed that there is no consensus on what kind of impacts simplified texts make on
students' speed of reading and level of comprehension. The aim of this study is to determine the
direction of the change that occurs at students' speed of reading and comprehension when syntactic
simplification is applied on text and to provide data about the matter. In the study, "descriptive
scanning model", one of the general scanning models, was used. The study group consists of 50
students learning Turkish as a foreign language. Application was conducted on 50 students getting
language education at the Turkish Language Teaching Centers (TOMER) of universities in Ankara,
Muğla and Burdur for two days. The two texts used have been selected among the texts that take place
in students' textbooks and that they have not seen before. When selecting the texts, attention was paid
to select the texts with similar word and sentence lengths and readability levels. The first text has been
left in the original form while the second has been subjected to syntactic simplification. In the
application, the number of words students have read in a minute has been identified. Then, six
questions that were prepared to measure students' level of understanding of the text have been applied.
Because students' reading speed has been found to distribute normally, "related samples t-test" was
used for the analysis of the data obtained. On the other hand, "Wilcoxon signed ranks test" has been
used to analyze the data on students' reading comprehension levels as it was not normally distributed.
Given the results of the tests, it has been determined that the simplified text has no effect on students'
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reading speed. However, it is clearly seen that these texts have a positive impact on the responses given
to the questions measuring the level of reading comprehension.
Tez No İndirme
599600
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Bu çalışmada, iletişimsel yaklaşıma dayalı olarak web tabanlı MOODLE öğretim yönetim sisteminde
hazırlanmış Türkçe sözcük öğretme etkinliklerinin sözcük öğrenmeye etkisi araştırılmıştır. Çalışmada,
gerçek deneysel desenlerden kontrol gruplu öntest-sontest seçkisiz araştırma deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Türkçe Öğretim
Merkezi'nde (TÖMER) C1 seviyesini bitirmiş ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında farklı fakültelerde
eğitim gören 5 kadın, 8 erkek toplam 13 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin 6'sı kontrol grubunda, 7'si
ise deney grubunda yer almıştır. Çalışmada, veri toplama aracı olan "Sözcük Testi" deney ve kontrol
grubu öğrencilerinin sözcük bilgilerini saptamak amacıyla öntest ve sontest olarak kullanılmıştır.
Öntestlerden sonra deney grubuna iletişimsel yaklaşıma dayalı hazırlanan MOODLE uygulaması
kapsamında sanal sözlük, sınav, oyunlaştırılmış etkinlikler ile dinleme ve okumaya yönelik paragraf ve
diyalog metinleri sunulmuştur. Kontrol grubu öğrencileri için ise sözcük öğretimine yönelik ayrı bir
uygulama yapılmamıştır. Bu süreçte deney ve kontrol grubu öğrencileri kendi bölümlerinde
eğitimlerine devam etmişlerdir. Çalışmanın sonunda sözcük testinden elde edilen veriler SPSS 22
programında çözümlenmiştir. Böylece öğrencilerin öntest ve sontest puanları arasında anlamlı
farklılaşma olup olmadığı belirlenmiştir. Karşılaştırma sonunda deney ve kontrol grubunda anlamlı
ilerleme görülmüştür. Ancak deney grubundaki ilerlemenin kontrol grubundaki ilerlemeye göre daha
iyi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre deney grubunda yapılan etkinlikler kontrol grubundaki
etkinliklere göre öğrencilerin sözcük bilgisini anlamlı derecede arttırmıştır. Anahtar Sözcükler:
İletişimsel yaklaşım, MOODLE, Türkçe sözcük öğretimi, web tabanlı uygulamalar
In this study, the effect of Turkish vocabulary teaching activities prepared on web based MOODLE
teaching management system based on communicative approach on vocabulary learning was
investigated. In the study, a pretest-posttest randomized research design with a control group was used.
The study group of the study was completed C1 level at Mehmet Akif Ersoy University (MAKU)
Turkish Teaching Center (TÖMER) and consisted of 13 students (5 female, 8 male) studying in
different faculties in 2018-2019 academic year. 6 of the students were in the control group and 7 of
them were in the experimental group. In this study, Word Test which is a data collection tool was used
as pre-test and post-test to determine the vocabulary of experimental and control group students. After
the pre-tests, the experimental group was presented with virtual dictionaries, exams, gamified
activities, paragraphs and dialogue texts for listening and reading. For the control group students, no
separate application was made for word teaching. In this process, experimental and control group
students continued their education in their departments. At the end of the study, the data obtained from
the word test were analyzed in SPSS 22 program. Thus, it was determined whether there was a
significant difference between the pre-test and post-test scores of the students. At the end of the
comparison, significant progress was observed in the experimental and control groups. However, the
progression in the experimental group was better than the progression in the control group. According
to this result, the activities performed in the experimental group significantly increased the students'
vocabulary knowledge compared to the activities in the control group. Key Words: communicative
approach, MOODLE, Turkish word teaching, web-based applications
Halil Ahmet Kırkkılıç, Prof., Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi

287
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Yabancılara Türkçe öğretiminde çoklu ortam dipnotlarıyla kelime
öğretimi sürecinin etkinlik kuramı çerçevesinde değerlendirilmesi /
Evaluation of vocabulary teaching process with multimedia annotations in
teaching Turkish to foreignes within activity theory framework
Yazar:MUHAMMED FATİH SAYIR
Danışman: PROF. DR. HALİL AHMET KIRKKILIÇ
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Amaç: Bu çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretiminde çoklu ortam dipnotlarıyla kelime
öğretiminin öğrencilerin kelime bilgisinin gelişimine etkisinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri ışığında
Türkçe öğrenme sürecine ve dil becerilerine yaptığı katkının belirlenmesi ve kelime öğretimi sürecinin
"etkinlik kuramı" çerçevesinde değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmada karma yöntem kullanılmıştır.
Araştırma deseni olarak "dönüştürücü desen"den faydalanılmıştır. Çalışmanın evrenini yabancı dil
olarak Türkçe öğrenen öğrenciler ve bunlara ders veren öğretmenler, örneklemi ise Atatürk
Üniversitesi TÖMER'den 11, Harran Üniversitesi TÖMER'den 16 B1 seviye öğrenci ve bunlara okuma
dersi veren 2 öğretmen oluşturmaktadır. Uygulama aşamasının başında kontrol ve deney gruplarına
kelime bilgisini ölçmeye dönük hazırlanan ve öğretilmesi hedeflenen kelimeleri kapsayan Kelime
Bilgisi Ölçme Testi ön test olarak uygulanmıştır. Daha sonra deney gruplarında metinler üzerinden
çoklu ortam dipnotlarıyla kelime öğretimi uygulamasına geçilmiştir. Kontrol gruplarında ise aynı
metinler üzerinden hedef kelimeler öğretmen merkezli kelime öğretimi yöntemiyle öğretilmiştir.
Çalışma sonunda deney ve kontrol gruplarının ön test-son test ve deney grubuna uygulanan kalıcılık
testi sonuçları bir paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri öğretmen ve
öğrencilerden görüşme formlarıyla toplanmış ve betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgular:
Çalışma sonucunda kelime bilgisinin gelişimi açısından elde edilen bulgular deney grupları lehine
anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Ayrıca deney grupları öğrencilerine ve öğretmenlere uygulanan
görüşme formlarından elde edilen bulgulardan uygulamanın öğrencilerin motivasyonlarını arttırdığı,
yabancı dil kaygılarını azalttığı, kelime dağarcığını geliştirdiği, dil becerilerine ve telaffuzlarına katkı
sağladığı ve öğretmenlerin sınıf yönetimini kolaylaştırdığı anlaşılmıştır. Sonuç: Çalışmada çoklu ortam
dipnotlarıyla kelime öğretiminin öğrencilerin kelime bilgisinin gelişmesine katkı sağladığı, dil
becerilerini geliştirdiği ve Etkinlik Kuramının çalışma için bir çerçeve sunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çoklu ortam dipnotları, yabancılara Türkçe öğretimi, kelime bilgisi, Etkinlik
Kuramı.
Purpose: The aim of this study is to determine the contribution of teaching vocabulary with multimedia
annotations to students' vocabulary and language skills in teaching Turkish to foreigners, and to
evaluate the vocabulary teaching process within the framework of Activity Theory. Method: The mixed
method was used in the study. Transforming design was used as a research design. The population of
the study consists of students who learn Turkish as a foreign language and teachers who teach them,
and the sample is 11 B1 level students from Atatürk University TÖMER, 16 B1 level students from
Harran University TÖMER and 2 teachers who give reading lessons to them. At the beginning of the
application phase, the Vocabulary Assessment Test, prepared for evaluating vocabulary and covering
target words to be taught, was conducted to control and experimental groups as a pretest. Then,
vocabulary teaching application was started with multimedia annotations on texts for experimental
groups. In the control groups, the target words were taught by using the teacher-centered vocabulary
teaching method over the same texts. At the end of the study, the results of pretests and posttests of the
experimental and control groups and the permanence test which applied to the experimental groups,
were analyzed by using a package program. The qualitative data of the research was collected from
teachers and students through interview forms and analyzed by descriptive analysis method. Findings:
As a result of the study, the findings obtained in terms of the development of vocabulary showed a
significant difference in favor of the experimental groups.In addition, it was understood from the
findings obtained from the interview forms applied to the students of experimental groups and teachers
that the application increased the motivation of the students, reduced their foreign language anxiety,
improved their vocabulary, contributed to their language skills and pronunciation, and facilitated the
classroom management of the teachers. Result: In the study, it was concluded that vocabulary teaching
with multimedia annotations contributed to the development of vocabulary of students, improved their

288

language skills and Activity Theory provided a framework for this study. Keywords: Multimedia
annoations, teaching Turkish to foreigners, vocabulary, Activity Theory.
Halil Aytekin, Prof., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
533173
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde set halinde kullanılan "İstanbul" ve
"Yedi iklim" metot kitaplarında okuma metinleri üzerine bir karşılaştırma ve
kitaplara ilişkin TÖMER öğretim elemanlarının görüşleri / A comparison on
the reading texts in the workbooks "İstanbul" and "Yedi Iklim" used as a set in
the teaching of Turkish as a foreign language and the opinions of the TOMER
teachers related of the books
Yazar:KÜBRA AYDOĞAN
Danışman: DOÇ. DR. HALİL AYTEKİN
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı
Diller Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Okuma becerileri = Reading skills ; Okuma metinleri = Reading texts ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı
dil öğretimi = Foreign language teaching ; Çalışma kitapları = Workbooks
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Bu çalışmada Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti
ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti özelinde bu iki yayın grubunun B1 ve B2 ders ve çalışma kitapları
ele alınmıştır. Çalışmanın konusunu bu iki metot kitabı içerisindeki temel dil becerileri, kültür aktarımı,
okuma metinleri, metin altı soruları ve ünite standartları oluşturmaktadır. Araştırma bu ders kitaplarında yer
alan okuma metinlerinin, metin altı sorularının, soru türlerinin, özelliklerini tespit etmeye ve bu metinlere
eşlik eden kültürel öğelere dikkat çekmeye yönelik olarak yürütülmüştür. Yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde, okuma becerisinin önemli bir yere sahip olduğunun kavratılması amacıyla görüş ve önerilere
yer verilmiştir. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti evreni
içinden Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti B1 ve B2 ders kitabında yer alan 8 ünite ve İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe Seti B1ve B2 ders kitabında yer alan 6 ünite, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe
Öğretim Seti B1 ve B2 çalışma kitabında yer alan 8 ünite ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti B1ve B2
çalışma kitabında yer alan 6 üniteden oluşan setlerinin içerisinden 2'şer ünite tercih edilmiştir. Seçilen bu
üniteler 9 madde üzerinden incelenmiştir. Elde edinilen verilerden hareketle, bu kitaplarda bulunan okuma
metinlerinin hedef ve türleri, okuma metinlerindeki kültürel kavramlar, okuma metinlerinin uygunluğu ve
metin altı soruları ve soru tipleri dikkate alınmıştır. Ders kitaplarının incelenmesi sonucunda, yabancı dil
olarak Türkçe öğretimi yapan Öğretim elemanlarına görüşme formları dağıtılmış, benzerliklerin ve
farklılıkların tasnifi yapılarak elde edilen tüm bilgiler değerlendirilmiştir. Ele alınan eserlere kültürel açıdan
bakıldığında, her iki kitabın da bu konulara yeterince yer vermediği görülmüştür. Ancak Yedi İklim
öğretim seti İstanbul kitabına göre bu konuda daha kapsamlı bir izlenim vermektedir. Okuma metinleri ve
metin altı soruları açısından bakıldığında Yedi İklim'de soru sayısı İstanbul'a göre daha fazla ve çeşitlidir.
Ancak her iki kitapta da öğreneni düşündürmeye sevk edecek açık uçlu soru sayısı arzu edildiği oranda
değildir. Okuma metin türleri olarak anlatıcı ve bilgilendirici metinlere yer verilmiştir. Yedi İklim'de hem
"anlatıcı", hem "bilgilendirici" metinler yanında "şiir" de yer alırken, İstanbul kitabında sadece anlatıcı ve
bilgilendirici metinler bulunmaktadır. Çalışma sırasında tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak,
okuma metinlerinin hangi düzeyde olduğu, kitabın ne kadar bölümünü kapsadığı, metin altı sorularının
yeterli veya yerinde olup olmadığı ve hangi soru türlerinin daha yoğun kullanıldığı tespit edilmiş ve
değerlendirilmiştir. Daha sonra çalışmanın diğer paydaşları olarak dil ve Türkçe öğretimi konusunda
çalışan uzmanların görüşlerine başvurularak onların bu alanda uygulama sırasında karşılaştıkları
sorunlarına ve beklentilerine değinilmiştir. Sonuç olarak, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan
''İstanbul'' ve ''Yedi İklim''B1-B2 düzeyindeki metot kitaplarında okuma metinleri ve metin altı sorularına
yönelik bulgular bir karşılaştırma çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca her iki kitapta tespit edilen
eksiklikler, kitapların olumlu ve olumsuz yanları görüş ve öneriler kısmında belirtilmeye çalışılmıştır.
In this work, the coursebook and the workbook B1 and B2 blong to these two publications group, Yunus
Emre Enstittüsü Türkçe Öğretim Seti and İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti used in the teaching of
Turkish as a foreign language, are examined. The subject of the study consists of basic language skills,
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cultural transmission, reading texts, sub-text questions and standard units within these two books. In this
research, not only the reading texts and the types of questions based on the text within these workbooks
were determined, but also the cultural elements accompanying the texts were mentioned . The 8 units in the
coursebook of the Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti B1 and B2 from the univers of Yunus Emre
Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti and İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti and the 6 units in the coursbook of
the Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti B1 ve B2, 2 units from the set of İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe Seti B1ve B2 composed 6 sets have been selected. These units selected have been examined in 9
items. Based on the data obtained, the target and types of reading texts in these books, cultural concepts in
reading texts, sub-text questions and question types have been taken into consideration. As a result of
studying these books, the interview forms have been distributed to teachers teaching Turkish as a foreign
language, all informations obtained have been evaluated by classification of similarities and differences.
When we look at the works that we examined from a cultural point of view, it has been seen that both
books did not give enough space to these issues. However, the education set of Yedi İklim gives a more
comprehensive impression compared to İstanbul. In terms of reading texts and sub-text questions, the
number of questions in Yedi İklim is more and different than Istanbul. But in both books, the number of
open-ended questions that will lead the learner to think is not as much as desired. As reading text types,
narrative and informative texts have been given. In Yedi İklim, while both narrator and informative texts
are included with poetry, there is only narrator and informative texts in Istanbul book. During the study,
considering all these issues, the level of reading texts, how much part of the book covered, whether the text
questions are adequate or not, and which question types are used more frequently have been determined
and evaluated. Then, as the other stakeholders of the study, referring to opinions of the experts working in
the field of language and Turkish education, the problems they faced during the application and their
expectations have been mentioned. As a result: In ''Yedi İklim'' and ''İstanbul'' level at B1-B2 used in the
teaching of Turkish as a foreign language, the reading texts and the findings about the sub-text questions
have been evaluated in the framework of a comparison. In addition, the deficiencies identified in both
books, the positive and negative aspects of the books are tried to be determined in the comments and
suggestions section .
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
600100
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerde karşılaşılan yazım yanlışları (OMÜ
Onaylandı
Tömer örneği) / Writing mistakes made by Turkish learners as a foreign
Yüksek
language(OMÜ Tömer example)
Lisans
Yazar:EBRU TOLAR
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. HALİL AYTEKİN
2019
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı 119 s.
Diller Eğitimi Anabilim Dalı / Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Son yıllarda hem küreselleşme hem de yaşanan göç sorunları nedeniyle Türkçe öğrenmek isteyen insan
sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Türkçe öğretimi yeni bir alan olarak sadece ülkemizde değil
dünyanın her tarafında yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. İnsanların Türk dili ve kültürüne gösterdikleri
ilgi yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızdadır. Yabancı dil öğretiminin bir taraftan çok kültürlülüğe
açılmayı, diğer taraftan çok kültürlü topluluklarda barış ve huzur içinde birlikte yaşamayı amaçlayan bir
öğreti olması, çalışma konumuzu daha da bir anlamlı kılmaktadır. Genel anlamda yabancı dil öğretiminde
uygulanan metot, teknik ve stratejiler neyse yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de aynı uygulamalar
geçerlidir. Yabancı dil öğretimi alışkanlık ve beceri kazandırma amacı taşıdığından, eğer spesifik bir beceri
üzerine yoğunlaşma zorunluluğu yoksa, genelde dinleme, okuma, konuşma ve yazmadan oluşan dört temel
dil becerisi üzerine dayanır. Bu dört beceri öğrenilen dil ne olursa olsun, öğrenen kişinin kendini ifade
etmesine olanak sağlar. Ancak yabancı dil olarak Türkçe öğretimi geniş bir alanı kapsayacağı için, bu
çalışma konusu yazma becerisi ve öğrenenlerin yazım yanlışlarını belirleme ile sınırlandırılmıştır. Bunun
için kuramsal çerçevede öncelikle, Türkçenin dil yapısı, özellikleri ve bunların sınıflandırılması, yabancı dil
olarak Türkçe öğretimi alanında yaşanan gelişmeler gibi konulara yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama
kısmında ise, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde dünyanın
değişik ülkelerinden gelerek Türkçe öğrenen öğrencilerin yazım sırasında yaptıkları yanlışlar dil
özelliklerine göre sınıflandırılmış ve elde edilen bulgular yorumlandıktan sonra bunlara yönelik çözüm
önerileri sunulmuştur. Ancak söz konusu kurumda Türkçe öğrenmeye gelmiş çok sayıda yabancı öğrenci
olduğu için bütün evreni çalışmak yerine, evreni temsil etme gücüne sahip sınırlı sayıda özelliklerin normal
dağıldığı varsayımı ile ''seçkisiz (random) örnekleme'' ile seçilen bir grup öğrenci ve 11 öğretim elemanı
örneklem olarak araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Bunun için B2 düzeyindeki 40 öğrencinin 80
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kompozisyon kağıtları bir bir incelenmiş, yazım yanlışları belli başlıklar altında verilmiştir. Bu çalışmanın
diğer bir örneklemini ise 11 kişiden oluşan Türkçe öğretim elemanları oluşturmaktadır. Nitel olarak
belirlenen bu çalışmada betimsel veri analizi modeli kullanılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
yabancı öğrencilerin hangi yazım yanlışlarını yaptıkları, bunların olası nedenleri üzerinde değerlendirme
yapabilmek için veri analizi modeli kapsamında öğrencilerin yazım yanlışları doğrudan aktarılmıştır. 40
öğrencinin 54 başlık altında incelenen 80 adet yazılı kâğıdı üzerinde toplam 790 hata tespit edilmiştir. Bu
yazım yanlışları sınıflandırılarak yorumlanmış ve bu yanlışların nedenleri üzerinde değerlendirmelere yer
verilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında yazım aşamasında yapılan yanlışları, sadece Türkçenin ses, yapı
ve sözdizim özellikleriyle ilintilemek doğru değildir. Noktalama, imlâ, eklerin kullanımı, ünlü ünsüz
uyumu, bağlaçların, özel isimlerin, hâl eklerinin kullanımı, de da'nın, ki ekinin, imek ekinin kullanımı, u, ü,
o, ö, p, b, d, t, s, ş, c ve ç harflerinin karıştırılması gibi yazım yanlışları, öğrenenin ana dilinin tesirinde
kalmasıyla, çeviriye başvurmasıyla ve yeterince dikkatli davranmamasıyla da açıklanabilir. Ayrıca,
öğrenenin yaşı, hazır bulunuşluğu, hedef dile ve kültüre yönelik yaklaşımı ve dil öğrenme amacı da
başarıda belirleyici rol oynayan faktörlerdir. Öğrencilere yazdırılan kompozisyon verileriyle uzman
görüşlerinden elde edilen yazım yanlışları frekans yüzdeleri de karşılaştırılarak aralarındaki ilinti
saptanmaya çalışılmıştır. Sonuçta belirlenen yanlışlar sebep-sonuç ilişkisi kapsamında değerlendirilmiş ve
bunlara yönelik çözüm önerileri sıralanmıştır. Elde edilen bulguların, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
alanında çalışan öğretim elemanları için yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler
:Dil, yabancı dil, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, temel dil becerisi olarak yazma becerisi
In recent years, a large increase has been observed in the number of people who want to learn Turkish due
to both globalization and migration problems. Turkish teaching is being carried out intensively not only in
our country but also in every part of the world as a new field. People's interest in Turkish language and
culture come across as undeniable fact. The fact that foreign language teaching is a doctrine that aims both
to open up to multiculturalism and to live together in peace and tranquility in multicultural communities
makes our study subject more meaningful. In general, the methods, techniques and strategies applied in the
teaching of foreign languages are also applied in the teaching of Turkish as a foreign language. If there is
no obligation to concentrate on a specific skill, foreign language teaching is based on four basic language
skills that usually consists of listening, reading, speaking and writing, as it aims to acquire habits and skills.
These four skills allow the learner to express himself, regardless of the language learned. However, since
the teaching of Turkish as a foreign language covers a wide range, this study subject is limited to writing
skills and identifying spelling errors of learners. For this reason, in the theoretical framework, firstly, the
subjects such as Turkish language structure, features and classification of them, developments in the field
of teaching Turkish as a foreign language are mentioned. In the application part of the study, the spelling
mistakes made by the students who come to Ondokuz Mayıs University, Turkish Teaching Application and
Research Center from different countries of the world and learn Turkish were classified according to the
language characteristics and after interpreting the findings obtained, solutions were presented for them.
However, since there were a large number of foreign students who came to learn Turkish, a group students
and 11 lecturer chosen with random sampling on the assumption that a limited number of features capable
of representing them were normally distributed has been included in the scope of research as samples.For
this purpose, the composition sheets of 40 students at B2 level were examined one by one, and spelling
mistakes were given under certain titles. The other sample of this study consists of 11 lecturers teaching
Turkish. In this qualitative study, descriptive data analysis model was used. In order to make an assessment
on the possible spelling mistakes of the foreign students learning Turkish as a foreign language, the spelling
mistakes of the students were directly given within the scope of the data analysis model. A total of 790
errors were detected on 80 exam papers examined under 54 titles of 40 students. These spelling mistakes
interpreted by classifying and the reasons for these mistakes were evaluated. In the light of the findings, it
is not correct to relate the mistakes made during the spelling to only the phonetic, structure and syntactic
features of Turkish. Punctuation, spelling, use of suffixes, vowel consonant harmony, conjunctions, use of
proper names, case suffixes, de da, ki suffix, the use of imek suffix, Spelling mistakes, such as the
confusion of the letters u, ü, o, ö, p, b, d, t, s, ş, c ve ç can also be explained by the influence of the learner's
mother tongue, the recourse of translation and the failure to act carefully. In addition, the age, readiness of
the learner, approach to the target language and culture and the aim of language learning are the
determining factors in success. Composition data written by the students and the spelling errors and
frequency percentages obtained from the expert opinions were compared to determine the correlation
between them. As a result, the errors determined were evaluated within the scope of cause and effect
relationship and solution suggestions were listed. The findings are thought to be a guide for lecturers
working in the field of teaching Turkish as a foreign language. Key Words :Language, foreign language,
teaching Turkish as a foreign language, writing skills as a basic language skill
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Halit Karatay, Prof., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
486208
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:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Gürcistan = Georgia ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign
language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Ölçmedeğerlendirme = Measurement and evaluation ; Öğrenme = Learning ;
Öğrenme yetisi = To have a genius for learning

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2017
114 s.

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) 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.

Tez No İndirme Tez Künye
530676
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ders kitaplarında dil bilgisi /
Grammar teaching in Turkish as a foreign language textbooks
Yazar:SEDA KAYA
Danışman: PROF. DR. HALİT KARATAY
Yer Bilgisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe
Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dilbilgisi = Grammar ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
281 s.
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Bu araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ders kitaplarında öğretilen dil bilgisi konuları
incelenmiştir. A1 düzeyinden C1 düzeyine kadar Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki dil bilgisi
konularının öğretimi sırası belirlenmiştir. Ayrıca bu konuların öğretim sırasının doğruluğunu
sağlamlaştırmak için öğretmen görüşleri alınmıştır. Böylelikle Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde dil bilgisi konularının hangi düzeyde verilmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada dil bilgisi konularının öğretimi sırasını belirlemek için ders kitaplarının içerik analizi;
belirlenen konuların doğru sıralanması için de öğretmen görüşü alınmıştır. Araştırmada A1 düzeyinden
C1 düzeyine kadar Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılacak dil bilgisi konularının
sunumuna yönelik bir kuram geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunun için araştırmaya veri toplamak
amacıyla doküman inceleme tekniğine başvurulmuştur. İncelenen Türkçenin yabancı dil olarak
öğretimi ders kitaplarının sonuçları ile alınan öğretmen görüşleri birleştirilmiş ve bir öneride
bulunulmuştur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan ve bu araştırmada incelenecek
kitapların seçiminde amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Dil bilgisi konularını doğrudan öğreten
üç yayınevinin A1 düzeyinden C1 düzeyine kadar kitaplarının içerik analizi yapılmıştır. Ayrıca dil
bilgisi konularının öğretimi sırasını belirlemek için bu alanda en az beş yıl çalışmış öğretmenlerin
görüşlerine başvurulmuştur. Bununla ilgili veri elde etmek için dil bilgisi konularını içeren bir "Dil
Bilgisi Konuları Belirtke Tablosu" üç alan uzmanı ile hazırlanmış ve bu konuların hangi düzeyde
öğretileceğini belirlemek için bu alanda çalışan yedi öğretmene sorulmuştur. Ders kitaplarından elde
edilen verilerin analizinde konuların tekrarı frekans ile hesaplanmıştır. Kitaplardaki konuları
birbirleriyle karşılaştırırken tutarlık için tekrar etmesi (f); öğretim önceliği için tekrar sıklığı ve
öğretmenlerin bu konulardaki uzlaşıları dikkate alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda şu sonuçlara
ulaşılmıştır: 1)Ses bilgisi: İncelenen üç yayınevinde B1, B2 ve C1 düzeyleri için hazırlanan İÜY ve
YİY'nin ders kitapları arasında tutarlık var, YHY'nin diğer yayınevleriyle arasında tutarlık yoktur.
Ayrıca A1 ve A2 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. 2)Sözcük türleri:
İncelenen üç yayınevinde isimler konusunda A2, B1 ve B2 düzeyleri için hazırlanan kitapların
hepsinde tutarlık vardır. Fakat A1 düzeyi için hazırlanan kitapların hiçbirinde tutarlık yoktur. C1
düzeyi için hazırlanan ders kitaplarında ise İÜY ve YİY arasında tutarlık var, YHY'nin diğer
yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. Sıfatlar konusunda B1 ve B2 düzeyleri için hazırlanan
kitapların hepsinde tutarlık vardır. Fakat A1 ve A2 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde
tutarlık yoktur. C1 düzeyi için hazırlanan ders kitaplarında ise İÜY ve YİY arasında tutarlık var,
YHY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. Zamirler konusunda A1, B1 düzeyi için
hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. Fakat A2 ve B2 düzeyleri için hazırlanan ders
kitaplarında YİY ve YHY arasında tutarlık var, İÜY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur.
C1 düzeyinde ise İÜY ve YİY arasında tutarlık var, YHY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık
yoktur. Zarflar konusunda B2 düzeyi için hazırlanan ders kitaplarının hepsinde tutarlık vardır. Fakat
A2 düzeyinde hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. A1 düzeyi için hazırlanan ders
kitaplarında ise YİY ve YHY arasında tutarlık var, İÜY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık
yoktur. B1 ve C1 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarında İÜY ve YİY arasında tutarlık var,
YHY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. Edatlar konusunda A1, A2, B1, B2 düzeyleri
için hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. Fakat C1 düzeyi için hazırlanan ders
kitaplarında YİY ve YHY arasında tutarlık var, İÜY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur.
Bağlaçlar konusunda A1 ve B1 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarında İÜY ve YİY arasında
tutarlık var, YHY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. Ayrıca A2, B2 ve C1 düzeyleri için
hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. Ünlemler konusunda A1, A2, B1, B2 ve C1
düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının hepsinde tutarlık vardır. 3)Cümle bilgisi: İncelenen üç
yayınevinde basit zamanlar konusunda B1 düzeyi için hazırlanan ders kitaplarının hepsinde tutarlık
vardır. Fakat A1 ve A2 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. B2 ve C1
düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarında ise İÜY ve YİY arasında tutarlık var, YHY'nin diğer
yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. Birleşik zamanlar konusunda A1 ve A2 düzeyleri için
hazırlanan İÜY ve YİY'nin ders kitapları arasında tutarlık var, YHY'nin diğer yayınevleri ile arasında
tutarlık yoktur. C1 düzeyi için hazırlanan YİY ve YHY'nin ders kitapları arasında tutarlık var, İÜY'nin
diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. B1 ve B2 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının ise
hiçbirinde tutarlık yoktur. Olmak ve birleşik yapılar konusunda A1 ve A2 düzeyleri için hazırlanan
ders kitaplarının hepsinde tutarlık vardır. Fakat B1 ve B2 düzeyleri için hazırlanan İÜY ve YİY'nin
ders kitapları arasında tutarlık var, YHY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. C1 düzeyi
için hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. Cümlenin ögeleri konusunda A1, A2, B1,
B2 ve C1 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının hepsinde tutarlık vardır. Dolaylı anlatım cümleleri
konusunda A1 ve C1 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının hepsinde tutarlık vardır. Fakat A2 ve
B1 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. B2 düzeyi için hazırlanan İÜY
ve YİY'nin ders kitapları arasında tutarlık var, YHY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur.
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4)Kipler: İncelenen üç yayınevinde olasılık-yeterlik kipi konusunda B1 ve C1 düzeyi için hazırlanan
ders kitaplarının hepsinde tutarlık vardır. Fakat A2 düzeyi için hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde
tutarlık yoktur. A1 düzeyi için hazırlanan YİY ve YHY'nin ders kitapları arasında tutarlık var, İÜY'nin
diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. B2 düzeyi için hazırlanan İÜY ve YİY'nin ders kitapları
arasında tutarlık var, YHY'nin di-ğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. Emir kipi konusunda B1
ve C1 düzeyi için hazırlanan ders kitaplarının hepsinde tutarlık vardır. Fakat A1 düzeyi için hazırlanan
ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. A2 düzeyi için hazırlanan YİY ve YHY'nin ders kitapları
arasında tutarlık var, İÜY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. B2 düzeyi için hazırlanan
İÜY ve YİY'nin ders kitapları arasında tutarlık var, YHY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık
yoktur. İstek kipi konusunda B1, B2 ve C1 düzeyi için hazırlanan ders kitaplarının hepsinde tutarlık
vardır. Fakat A1 düzeyi için hazırlanan İÜY ve YİY'nin ders kitapları arasında tutarlık var, YHY'nin
diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. A2 düzeyi için hazırlanan YİY ve YHY'nin ders kitapları
arasında tutarlık var, İÜY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. Dilek kipi konusunda A1,
A2, B2 ve C1 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının hepsinde tutarlık vardır. Fakat B1 düzeyi için
hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. Gereklilik kipi konusunda A1, A2 ve B2
düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının hepsinde tutarlık vardır. Fakat B1düzeyi için hazırlanan ders
kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. C1 düzeyi için hazırlanan YİY ve YHY'nin ders kitapları
arasında tutarlık var, İÜY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. Koşul kipi konusunda A1
ve A2 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının hepsinde tutarlık vardır. Fakat B1 düzeyi için
hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. B2 düzeyi için hazırlanan İÜY ve YİY'nin ders
kitapları arasında tutarlık var, YHY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. C1 düzeyi için
hazırlanan YİY ve YHY'nin ders kitapları arasında tutarlık var, İÜY'nin diğer yayınevleri ile arasında
tutarlık yoktur. 5)Eylemler: Eylemde çatı konusunda A1 ve A2 düzeyleri için hazırlanan ders
kitaplarının hepsinde tutarlık vardır. Fakat B1 ve B2 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının
hiçbirinde tutarlık yoktur. C1 düzeyi için hazırlanan İÜY ve YİY'nin ders kitapları arasında tutarlık
var, YHY'nin di-ğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. Fiilimsiler konusunda A1, A2, B1, B2 ve
C1 düzeyleri için hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. Kurallı birleşik eylemler
konusunda A1 düzeyi için hazırlanan İÜY ve YİY'nin ders kitapları arasında tutarlık var, YHY'nin
diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. B1 düzeyi için hazırlanan İÜY ve YHY'nin ders kitapları
arasında tutarlık var, YİY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. A2 ve B2 düzeyleri için
hazırlanan ders kitaplarının hiçbirinde tutarlık yoktur. C1 düzeyi için hazırlanan YİY ve YHY'nin ders
kitapları arasında tutarlık var, İÜY'nin diğer yayınevleri ile arasında tutarlık yoktur. Elde edilen bu
veriler, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan ders kitaplarında dil bilgisi konularının
öğretimi ile ilgili bir tutarlığın olmadığını göstermektedir. Ayrıca, tutarlı olunan dil bilgisi konuları ile
ilgili kitaplarda yer alan öğretim etkinliklerinin niteliği ve tekrar sıklığı da aynı değildir. Konuların
öğretimi ile ilgili öğretmenlerden alınan görüşler arasında da bir tutarlık yoktur. Türkçenin yabancı dil
olarak öğretiminde dil bilgisi konularının düzeylere göre öğretim sırası hakkında hem yayınevlerinin
hem de öğretmenlerin ortak bir bakış açısına sahip olmadıkları söylenebilir. Dil bilgisi konularının
öğretiminin, yayınevlerinin ve alanda çalışan öğretmenlerin bireysel tercihlerine kaldığı söylenebilir.
Bu konuda hem öğretim programına hem de nitelikli öğretim etkinlikleri içeren ders kitaplarına ihtiyaç
vardır.
In this study, grammar topics in textbooks used for teaching Turkish as a foreign language were
examined in order to determine the order of teaching followed from A1 to C1 level. In addition, teacher
opinions were taken to strengthen the accuracy of the determined teaching order of these topics. Thus,
the aim was to determine what grammar topics should be taught at each level of proficiency in teaching
Turkish as a foreign language. In order to arrange the order of grammar topics used in teaching, content
analysis was done of textbooks and teacher opinions were taken in order to compare both analyses'
results and determine a commonly agreed upon order of those topics. In this research, an attempt was
made to develop a theory to present an order of grammar topics to be used in teaching Turkish as a
foreign language. In order to collect data for the research, document analysis technique was used. In
this study, the purposive sampling technique was used to select the textbooks prepared for teaching
Turkish as a foreign language. In order to determine what grammar topics are taught at each
proficiency level, an instrument called, "Grammar Topics Determination Table" was prepared, having
consulted three field experts, and in order to determine the level at which those subjects could be
taught, the opinions of seven field teachers were sought. While comparing the topics in different
textbooks, for the frequency of the repetition of the topics (f), for teaching priority both the frequency
of the repetition of the topics and teacher agreements were sought. At the end of the analysis of the
textbooks published by the three publishing houses, the following results were obtained: 1)Phonology:
No coherence was found among the textbooks of the IUY and YIY prepared for the levels of B1, B2
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and C1 in the three publishing houses; howewer, there was no coherence among YHY and other
publishing houses. In addition, there was no coherence in none of the textbooks prepared for A1 and
A2 levels. 2)Word types: There was coherence in all books at A2, B1 and B2 levels in terms of nouns.
Howewer, there was no coherence among the books prapered for A1. There was coherence for the level
of C1 in the text books of IUY and YIY. There was no coherence among YHY and other publishing
houses. There was coherence in all books at the levels of B1 and B2 levels in terms of adjectives. But,
there was no coherence in all textbooks prapered for A1 and A2 levels. There was coherence in the
textbooks of IUY and YIY prapered for C1 level, there was no coherence among YHY and other
publishing houses. There was no coherence in all books at A1 and B1 levels in terms of pronouns.
There was coherence in the textbooks of YIY and YHY at the levels of A2 and B2. There was no
coherence among YHY and other publishing houses. There was no coherence in the textbooks of IUY
and YIY prapered for C1 level, there was no coherence among YHY and other publishing houses.
There was coherence in all books pra-pered for B2 level in terms of adverbs. Yet, there was no
coherence in all books prapered for A2 level. There was coherence in the textbooks of YIY and YHY
at the level of A1, there was no coherence among IUY and other publishing houses. There was
coherence in the textbooks of IUY YIY at the levels of B1 and C1, there was no coherence among
YHY and other publishing houses. There was no coherence in all books at A1, A2, B1 and B2 levels in
terms of prepositions. But, there was coherence in the textbooks of YIY and YHY at the level of C1,
there was no coherence among IUY and other publishing houses. There was coherence in the textbooks
of IUY and YIY prapered for the levels of A1 and B1 in terms of conjunctions. There was no
coherence among YHY and other publishing houses. There was no coherence in all books at A2, B2 ve
C1 levels. There was coherence in all textbooks prepared for the levels A1, A2, B1, B2 and C1 for the
exclamations. 3)Syntax: There was coherence in all textbooks prepared for level B1 in terms of simple
tenses. Howewer, there was no coherence in the textbooks prepared for A1 and A2 levels. There was
coherence in the textbooks of IUY and YIY prepared for B2 and C1 levels, there was no coherence
among YHY and other publishing houses. There was coherence in the textbooks of IUY and YIY for
the levels of A1 and A2 in terms of other tenses, there was no coherence among YHY and other
publishing houses. Coherence was found among the textbooks of YIY and YHY at the level of C1.
There was no coherence among IUY and other publishing houses. There was no coherence prepared for
B1 and B2 levels. There was coherence in all textbooks prepared for A1 and A2 levels in terms of "to
be" verb with various structures. There was coherence in the textbooks of IUY and YIY prepared for
B1 and B2 levels, there was no coherence among YHY and other publishing houses. There was no
coherence in the textbo-oks prepared for C1 level. Regarding sentence elements, there was cohe-rence
in all lectures prepared for A1, A2, B1, B2 and C1 levels. There was coherence in all textbooks
prepared for A1 and C1 levels in terms of sentences in indirect speech. Yet, there was no coherence in
the textbooks prepared for A2 and B1 levels. There was coherence in the textbooks of IUY and YIY
prepared for B2 level, there was no coherence among YHY and other publishing houses. 4)Moods:
There was coherence in all textbooks prepared for level B1 and C1 in terms of probability-competency
mood. Howewer, there was no coherence in the textbooks prepared for A2 level. There was coherence
prepared for level A1 level in the textbooks of YIY and YHY textbooks, there was no coherence
among IUY and other publishing houses. There was coherence in the textbooks of IUY and YIY at the
level of B2. There was no coherence among YHY and other publishing houses. There was coherence in
all textbooks prepared for B1 and C1 levels in terms of imperative mood. But, there was no coherence
in the textbooks prepared for the level A1. There was coherence in the textbooks of YIY and YHY
prepared for A2 level, there was no coherence among IUY and other publishing houses. There was
coherence in the textbooks of IUY and YIY prepared for B2 level, there was no coherence among
YHY and other publishing houses. There was coherence in all textbooks prepared for B1, B2 and C1
levels in terms of optative mood. There was coherence in the textbooks of IUY and YIY prepared for
A1 level, there was no coherence among YHY and other publishing houses. There was coherence in
the textbooks of YIY and YHY prepared for A2 level for that mood, there was no coherence among
IUY and other publishing houses. There was coherence in all textbooks prepared for A1, A2, B2 and
C1 levels in terms of desiderative mood. But, there was no coherence in the textbooks prepared for B1
level. There was coherence in the textbooks prepared for A1, A2 and B2 levels in terms of necessitative mood. Howewer, there was no coherence in the textbooks pre-pared for B1 level. There was
coherence in the textbooks of YIY and YHY for the level of C1, there was no coherence among IUY
and other publishing houses. There was coherence in all the textbooks prepared for A1 and A2 levels in
terms of contitional mood. Yet, there was no cohe-rence in the textbooks prepared for B1 level in that
mood. There was coherence in the textbooks of IUY and YIY for the level B2, there was no coherence
among YHY and other publishing houses. There was coherence in the textbooks of YIY and YHY,
there was no coherence among IUY and other publishing houses. 5)Verbs: There was coherence in all

295

textbooks prepared for A1 and A2 levels in terms of voice concepts. Howewer there was no coherence
in the textbooks prepared for B1 and B2 levels. There was coherence in the textbooks of IUY and YIY
for the level of C1, there was no coherence among YHY and other publishing houses. There was no
coherence in the textbooks for the levels A1, A2, B1, B2 and C1 in terms of gerunds. There was
coherence in the textbooks of IUY and YIY for the level of A1 in terms of verbs and structures that use
verbs with other structural verbs such as modals, there was no coherence among YHY and other
publishing houses. There was coherence in the textbooks of IUY and YHY for the level of B1, there
was no coherence among YIY and other publishing houses. There was no coherence in the textbooks
for the levels A2 and B2. There was coherence in the textbooks of YIY and YHY for the level of C1,
there was no coherence among IUY and other publishing houses. These data indicate that currently
there is no coherence in teaching grammar topics in the textbooks prepared for teaching Turkish as a
foreign language. In addition, there is no coherence in terms of quality and repetition of the teaching
activities in the books. There is also no coherence among the opinions of the teachers on the teaching
of the topics. Thus, it may be stated that both the publishing houses and the teachers do not have a
common point of view regarding the order of grammar topics to be taught at different levels in teaching
Turkish as a foreign language. This means that the teaching of grammar topics is at the discretion of
publishing houses and teachers working in the field. Based on the findings, there is a need for both the
curriculum and textbooks containing qualified teaching activities. Keywords: Teaching Turkish as a
Foreign Language (TTFL), Grammar, Teaching of Turkish grammar, Turkish Teaching Textbooks.
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Bu araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanmış iki farklı kuruma ait ders
kitaplarının A1, A2, B1 ve B2 düzeylerindeki deyim ve kalıp sözler belirlenmiştir. Bu kitaplarda
belirlenen deyim ve kalıp sözlerin benzerliği ve düzeyler açısından dağılımları değerlendirilmiştir.
Araştırmanın birinci bölümünde problem durumu, araştırmanın amacı, problemleri, önemi, sınırlılıkları
ve çalışmayla ilgili tanımlara yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde, kuramsal temeller ve
ilgili araştırmalar başlığı altında söz varlığı ögelerine, deyimler ve kalıp sözlerle ilgili bilgilere yer
verilmiştir. Deyimler ve kalıp sözlerin dil öğretimindeki yerine vurgu yapılıp alanyazındaki
araştırmalara değinilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde, yöntem ve araştırma deseni hakkında
bilgi verilmiştir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. Kalıp söz ve deyimlerle ilgili veri toplamak için Gazi Üniversitesi Yabancılar için
Türkçe ve Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Öğretim Seti'nin içerik analizi yapılmıştır. Toplanan
veriler frekans (F) ve yüzde (%) istatistiki teknikler yardımıyla betimlenmiştir. Araştırmanın dördüncü
bölümünde, Gazi Üniversitesi Yabancılar için Türkçe ve Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Öğretim
Seti'ndeki ders kitaplarının içinde geçen kalıp söz ve deyimler ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. Daha sonra
elde edilen veriler tüm düzeyleri ele alacak şekilde ve her düzey içinde karşılaştırmalı olarak
tablolaştırılıp yorumlanmıştır. Bu bölümde sıklık değerlerine göre düzenlenmiş kalıp söz ve deyimler
listelerine yer verilmiştir. Buna göre; 1. Gazi Üniversitesi Yabancılar için Türkçe ve Yunus Emre
Enstitüsü Yedi İklim Öğretim Seti'nde kullanılan kalıp sözlerin A1 düzeyinde %42, A2 düzeyinde
%33, B1 düzeyinde %32, B2 düzeyinde %36, tüm düzeyler ele alınarak karşılaştırıldığında %41
oranında benzer olduğu belirlenmiştir. 2. Gazi Üniversitesi Yabancılar için Türkçe ve Yunus Emre
Enstitüsü Yedi İklim Öğretim Seti'nde kullanılan deyimlerin A1 düzeyinde %17, A2 düzeyinde %22,
B1 düzeyinde %16, B2 düzeyinde %19, tüm düzeyler ele alınarak karşılaştırıldığında %24 oranında
benzer olduğu görülmüştür. Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Öğretim Seti'nde deyim çeşitliliğinin
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daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 3. Kalıp sözler işlevlerine ve bağlamlarına göre sınıflandırılmıştır
İyi dilekte bulunma, vedalaşma rica etme, teşekkür etme, tebrik etme amacıyla kullanılan kalıp sözlere
sıklıkla yer verildiği görülmüştür. İyi dilekte bulunma amacıyla kullanılan kalıp sözlere sıklıkla yer
verilmesine rağmen bu kalıp sözlere karşılık olarak kullanılan kalıp sözlere çok az düzeyde yer
verildiği görülmüştür. Teşekküre cevap verme işlevini yerine getiren kalıp sözlere, teşekkür etme
işlevini yerine getiren kalıp sözlere göre daha az yer verilmiştir. 4. Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim
Öğretim Seti ve Gazi Üniversitesi Yabancılar için Türkçe Seti'ndeki deyim sayısının ve sıklığının
düzey arttıkça arttığı tespit edilmiştir. Araştırmada deyimlerin kullanım sıklıklarından hareketle
deyimler seviyelendirilip öneri listesi oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarından hareketle yabancı dil
olarak Türkçe öğretimi için hazırlanan kitaplardaki kalıp sözler, kalıp sözlerin işlevleri ve günlük
hayattaki kullanım sıklıkları dikkate alınarak belirlenebilir. Ders kitaplarında A1 ve A2 düzeyinde
deyimler belirlenirken somut anlamlı ve kullanım sıklığı fazla olan deyimlere yer verilebilir. B1 ve B2
düzeylerinde soyut anlam içeren deyimler yer alabilir.
In this research, it is determined the idioms and routines in A1,A2,B1 and B2 levels of the course book
of the two different institutes, which are prepared for teaching Turkish as a foreign language. It has
been evaluated the similarities of idioms and routines and the ranges in terms of the levels detected in
these books. In the first part of the research, problem situation, the aim, problems, importance, and
limitations of the research, and definitions about the study are presented. In the second part of the
research, the items of lexicology and the information about the routines and idioms are presented under
the title of theoretical foundations and related researches. The importance of the routines and idioms in
teaching language is emphasized and therefore related literature is referred. In the third part of the
research, information about the method is presented. A descriptive research method, namely document
review, is used in this research. A content analysis of the Gazi University Turkish for Foreigners Book
and Yunus Emre Institute Turkish Education Set is made with the purpose of gathering data about
routines and idioms. In the fourth part of the research, routines and idioms in the books Gazi University
Turkish for Foreigners and Yunus Emre Institute Turkish Education Set are classified. After that, the
gathered data is tabulated and interpreted in a way which includes all the levels and comparative in
each level. The gathered data is described with the help of frequency(F) and percentage (%) statistical
techniques. According to this, 1. It is stated that routines in the two course books, Gazi University
Turkish for Foreigners and Yunus Emre Institute Turkish Education Set are %42 similar A1 level, and
%33 in A2, %32 in B1, and %36 in B2 level. When compared with all the levels included, the books
are %41 similar. 2. It is seen that idioms in the two course books, Gazi University Turkish for
Foreigners and Yunus Emre Institute Turkish Education Set are %17 similar A1 level, and %22 in A2,
%16 in B1, and %19 in B2 level. When compared with all the levels included, the books are %24
similar. It is determined that idiom diversity in Yunus Emre Institute Turkish Education Set is much
broader. 3. Routines are classified according to their functions and contexts. It is seen that routines
which are used for wishing well, thanking, saying goodbye, requesting, congratulating has often been
included. Although the routines to wish well have frequently been used, the routines which are used as
a reply to good wishes are barely involved in. 4. Is detected that the numbers of idioms and their
frequency of repetitions in the books-Gazi University Turkish for Foreigners and Yunus Emre Institute
Turkish Education Set are getting increased as the level become higher. Accordance with the idioms'
frequency of repetition, it must be created an offer list by measuring level. With regard to the results of
the research, the routines in the books which are prepared for teaching Turkish as a foreign language
must be determined by considering the functions of routines and whose the frequency of repetition in
daily life. While the idioms - A1 and A2 levels- in a course book are specified, the idioms which have
concrete meaning and high frequency should be included. In B1 and B2 levels, the idioms with the
abstract meanings should be taken part.
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yaratıcı yazma = Creative writing ; Yazma becerisi = Writing
skills ; İşbirlikli öğrenme = Cooperative learning
Bu araştırmanın temel amacı, işbirlikli yazma etkinliklerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye olan etkisini incelemektir. Bunun için araştırmanın
yöntemi ve deseni eylem araştırması olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin sınıf içi yazılı anlatım
uygulamalarını geliştirmek amaçlanmıştır. Bunun için eylem araştırması türlerinden "sınıf içi eylem
araştırması" kullanılmıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında BAİÜ TÖMER'de Türkçe öğrenen 16
öğrenci araştırmaya katılımcı olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yazılı anlatım sorunlarının çözümü
için uygun olduğuna karar verilen altı aşamalı bir eylem planı geliştirilmiştir. 1. Var olan
uygulamaların değerlendirilmesi: 2015- 2016 eğitim öğretim yılında Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenen öğrencilerin kullandıkları ders kitaplarında yer alan yazma etkinlikleri incelenmiştir. Mevcut
yazma uygulamaları içerisinde işbirlikli yazma uygulamalarının çok az sayıda olduğu tespit edilmiştir.
2. Uygulamanın geliştirilmek istenilen yönünün belirlenmesi: Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
işbirlikli yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazma becerisi ile birlikte diğer dil ve sosyal becerilerini
geliştirecek öğretim etkinliklerinin belirlenmesine çalışılmıştır. 3. Uygulamaların geliştirilmesi için
yöntemler tasvir edilmesi: ADOÖÇ incelenmiş, A1-B1 kurları arasındaki yazma yeterlilikleri ve yazılı
anlatımda kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin soruna uygun olup olmadığı incelenmiş, öğrencilerin
yazma yeterliliklerine uygun olarak kullanılabilecek işbirlikli yazma modellerine karar verilmiştir.
Bunun için A1 ve A2'de akran yazma grupları, B1'de ise 3-5 kişilik küçük gruplarla yazma
etkinliklerinin tasarlanmasına karar verilmiştir. 4. Deneme yapılması ve planın İyileştirilmesi: 12
haftalık ön uygulama çalışması yapılarak planın uygulanabilirliği ve aksayan yönlerinin iyileştirilmesi
için yapılabilecek çalışmalara karar verilmiştir. 5. Ön uygulamadan elde edilen verilere göre plan
üzerinde değişiklikler yapılması ve yenilenmiş planın uygulanması: Yenilenmiş eylem planı 9 hafta
uygulandı. Her uygulamada öğrencilerin yazma sorunları ile ilgili dönüt ve düzeltme çalışmaları
yapıldı, böylelikle yaptıkları yazılı anlatımda özgünlük, üslup, metin yapısı, yazım ve noktalama ile
ilgili yaptıkları hatalarının farkına varmaları sağlandı. 6. Eylem planının uygulanmasından elde edilen
verilerin çözümlenmesi, raporlaştırılması ve paylaşılması: 9 haftalık eylem planı uygulandıktan sonra,
öğrencilerin yazılı anlatım becerilerindeki değişim değerlendirilmiştir. Öğrencilerin A1, A2 ve B1
kurlarının sonunda girdikleri sınavlardan elde edilen yazılı anlatım çalışmaları "Yaratıcı Yazma
Ölçeği" ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin kurlar arası yaratıcı yazma becerilerindeki gelişimi analiz
etmek için tekrarlı ölçümler t testi tekniğinden yararlanılmıştır. Ayrıca uygulama etkinlikleri ile ilgili
katılımcıların görüşleri alınmış ve uygulama öğretmenlerinin gözlemlerinin içerik analizi yapılmıştır.
Araştırmanın sonucunda; işbirlikli yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazma becerilerini geliştirdiği
belirlenmiştir. Öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki yaratıcılık, üslup, yazım noktalama ve sunum ile
ilgili özellikleri anlamlı bir şeklide geliştirdiği belirlenmiştir. Buna rağmen yazılı anlatımın tutarlılıkla
ilgili özelliği metin yapısında anlamlı bir fark yaratacak kadar geliştirmemiştir. Kur sonu sınavlarda
öğrencilerin belli bir kelime sayısı ile yazılı anlatım yapmaları istendiği için metin yapılarında
tutarlılığı sağlamamış olabilirler. Öğrencilerle yapılan yüz yüze görüşmelerde, "Grup olarak yazmak mı
yararlı, bireysel yazmak mı?" sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilerin % 73' ü grup, % 27'si ise bireysel
olarak yazmanın daha faydalı olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin gözlemlerine göre işbirlikli yazma,
akran iletişimine ve öğrenmeye, Türkçe öğrenme ilgisi ve isteğini artırmaya, yazılı anlatımdaki hataları
fark etmeye ve okuma, dinleme, konuşma gibi diğer dil becerilerinin de gelişimine katkı sağlamaktadır.
Öğretmenler göre bu tür uygulamaların bireysel öğrenme alışkanlığı olan öğrencilerin Türkçe öğrenme
hızını düşürdüğünü, bazen gruptaki herkesin uygulamalara etkin katılmadığını belirtmişlerdir. Buna
rağmen yazılı anlatım çalışmalarının bir kısmının işbirlikli yazma şeklinde planlanması Türkçe
öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmektedir.
The main purpose of this research is o examine the effect of cooperative writing activities on
improvement of the writing ability of students who are learning Turkish as their foreign language. Fort
his, method and pattern of the reserch were determined as action research.Developing the written
expression activities teachers was aimed. Fort this, ''in class action research'' which is a type of action
research was used. 16 students who are learning Turkish at BAİÜ TÖMER in 2016-2017 education
year were determined as participants. We developed a six phase action plan which is proper fort he
solution of students'written expression problems. 1) Consideration of existing practices: The writing
activities which was found in textbooks of students who were learning Turkish as their foreign
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language in 2015-2016 education year were examined. We confirmed that cooperative writing
activities are taking a small place in the whole existing practices. 2) Determining the side which was
desired to developed of the practice: We aimed that cooperative writing activities on teaching Turkish
as foreign language can be develop other linguistic and social abilities alongside of writing abilities. 3)
Describing the methods for developing practices: We examined ADOÖÇ. We examined the methods
and techniques which are using for written expression and differences between A1 and B1 courses'
ability of writing. We decided cooperative writing models which can be used properly for students'
level of writing. For this, we decided design,ng peer writing activities at the A1 and A2 courses, small
group writing activities at B1 course. 4) Testing and improving the plan: For determining workableness
and improving the failing side of the plan we did a application study which was continued 12 weeks. 5)
Modifiyng the plan with the datum which were came form the applicaiton study and practicing the
renewed plan: Renewed action plan were practiced for 9 weeks. We did feedback and corecting studies
related with students' writing problems in every practice. In this way, we raised awareness on
individuality in written expressions, wording, text format, grammer and punctuation. 6) Analysing,
reporting and sharing the datum which were came from practicing the action plan: After 9 weeks long
action plan was practiced, the progress of students'written expression abilities were reviewed. Written
expression activity results which were collected from students' finale exams of A1, A2 and B1 courses
were reviwed with Creative Writing Scale. For analysing the improvement of creative writing abilities
between the courses, we used mthods of t test. Also, we received participants'opinions on practicing
activities and analyzed observations of teachers who are practice the method. At the end of the
research, we determined that cooperative writing activities developed the students'writing activities.
We determined that coopretive writing activities developed students' individuality in written
expressions, wording, text format, grammer, punctuation and presentation abilities. However,
consistency of text structure didn't develop to form significant difference. Students may not be
consistent at the text structure because of the rule that using limited words at the finale exams. At the
face to face interviews we asked students '' Do you prefer writing as a group or writing individual?''
%73 percent of students stated they prefer working as a group, %27 percent of the students stated they
prefer working individualy. Based on observations of teachers, cooperative writing activities contribute
peer comminication and education, interest of learning Turkish, recognise the mistakes at the written
expression and language skills such as reading, listening and speaking. The opinion of teachers is that
this types of activities lower the students' who are likes to learn individualy the rate of learning and
sometimes, everybody at the group doesn't attend the group activities efficiently. Despite all, planning
some parts of the written expressions as cooperative writing makes learning Turkish more fun.
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Araştırma, karma araştırma yöntemlerinden açıklayıcı sıralı desene uygun olarak yürütülmüştür.
Çalışma sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 1) Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin A1 düzeyi
sesli okuma hatalarının 651; A2 düzeyi sesli okuma hatalarının 499; B1 düzeyi sesli okuma hatalarının
682; B2 düzeyi sesli okuma hatalarının 503 ve C1 düzeyi sesli okuma hatalarının 336 olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. 2) Katılımcıların sesletim hataları, Uluslararası Fonolojik Alfabeye göre ana dillerinin
karşılaştırılması ile bu hataların kaynakları açıklanmaya çalışılmıştır. Katılmcıların ana dillerindeki
seslerin ağızdan çıkış yerlerinin ve ses farklılıklarının, sesletim hatalarının ortaya çıkmasında büyük bir
etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 3) Çalışma grubunu oluşturan katılımcıların sesletim hataları ana
dillerine göre incelenerek hatalı sesletilen ortak sesler belirlenmiştir. Buna göre çalışma grubunu
oluşturan katılımcıların c, ç, g, ğ, h, j, k, l, r, ş, t, v, z ünsüzleri ile tüm ünlü seslerde hatalı sesletim
yaptığı belirlenmiştir. 4) A1 düzeyinde sesli okuma hataları ile okuduğunu anlama becerisi arasında
olumsuz yönde, düşük düzeyde ve anlamlı olmayan bir ilişkinin olduğu; A2 düzeyinde olumsuz yönde,
düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu; B1 düzeyinde olumsuz yönde düşük düzeyde, anlamlı
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ilişki olduğu, B2 düzeyinde olumsuz yönde, düşük düzeyde, anlamlı olmayan bir ilişkinin olduğu ve
C1 düzeyinde ise olumsuz yönde, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. 5)
Katılmcı grubun sesli okuma hızları ile okuduğunu anlama arasındaki ilişki incelendiğinde, A1
düzeyinde olumlu yönde, düşük düzeyde, anlamlı bir ilişkinin olduğu, A2 düzeyinde olumlu yönde,
düşük düzeyde, anlamlı bir ilişkinin olduğu, B1 düzeyinde olumlu yönde, orta düzeyde, anlamlı bir
ilişkinin olduğu, B2 düzeyinde olumlu yönde düşük düzeyde, anlamlı olmayan bir ilişkinin olduğu ve
C1 düzeyinde ise olumlu yönde, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
6) Katılımcıların sesli okuma kayıtları, sesli okuma prozodisi ölçeğine göre değerlendirilmiştir.
Yapılan analiz sonucunda katılımcıların B2 düzeyinden itibaren bürünsel özelliklere uygun okumaya
başladıkları belirlenmiştir. 7) Çalışma grubunun bürünsel okuma ile okuduğunu anlama becerileri
incelendiğinde, A1 düzeyinde bürünsel okuma becerileri ile okuduğunu anlama arasında olumlu yönde,
düşük düzeyde, anlamlı olmayan bir ilişkinin olduğu; A2 düzeyinde olumlu yönde, düşük düzeyde,
anlamlı olmayan bir ilişkinin olduğu; B1 düzeyinde olumlu yönde, düşük düzeyde, anlamlı olmayan bir
ilişkinin olduğu; B2 düzeyinde olumsuz yönde, zayıf düzeyde, anlamlı olmayan bir ilişkinin olduğu ve
C1 düzeyinde olumlu yönde, düşük düzeyde ve anlamlı olmayan bir ilişkinin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. 8) Yapılan regresyon analizi sonucunda, A1 düzeyinde sesli okuma hızı ile sesli okuma
bürününün; A2 düzeyinde sesli okuma hataları ile sesli okuma hızının anlama üzerinde önemli
yordayıcılar olmadığı belirlenmiştir. B1 düzeyinde, sesli okuma hataları ile sesli okuma hızının,
okuduğunu anlama üzerinde önemli değişkenler olduğu, C1 düzeyinde ise sesli okuma hataları ve sesli
okuma hızının okuduğunu anlama üzerinde önemli yordayıcılar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar
Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Okuma Eğitimi, Akıcı Okuma Becerisi, Sesli Okuma.
The research was carried out on the basis sequential descriptive pattern which is one the methods of
mixed research methods. The conclusions drawn as a result of the analysis; 1) Recitation mistakes of
the learners who learn Turkish as a foreign language; A1 level is 651, A2 is 499, B1 682, B2 503 and
C1 is 366. 2)The reasons for the pronunciation mistakes of the participants were explained by
comparisons with their mother tongue on the basis of International Phonetic Alphabet. It has been
drawn that the articulation point of the phonemes and phonemic differences between the mother tongue
of the participants and Turkish are important factor for recitation mistakes to appear 3) As a result of
the analysis, the common pronunciation mistakes were determined by examining the common
pronounced mistakes of the study group. Accordingly, the participants of the study group pronounce
the consonants of c, ç, g, ğ, h, j, k, l, r, ş, t, v, z and all the vowels incorrectly. 4)The relationship
between recitation mistakes and reading comprehension of the participant group. As a result of the
analysis, it was found out that there is a negative meaningless relationship at a low level between
recitation mistakes and reading comprehension for A1 level. For A2 level there is a negative
meaningful relationship at a low level. For B1 level there is a negative meaningful at a low level. For
B2 level negative meaningless relationship at a low level. For C1 level there is a negative meaningful
relationship at a low level. 5) Examining the relationship between recitation speeds and reading
comprehension skills of the participant group it was found out that there is positive meaningful
relationship at a low level. For A2 level there is positive meaningful relationship at a low level. For B1
level positive meaningful relationship at a medium level. For B2 there is positive meaningless
relationship at a medium level. For C2 there is a positive meaningful relationship at a low level. 6) The
recitation recordings of the students were evaluated according to recitation prosody scale. As a result of
the analysis it was found out that the participants began reading in accordance with prosodic properties
B2 level onwards. 7) Examining prosodic reading and reading comprehension skills of study group, it
was found out that there is a meaningless positive relationship at a low level between prosodic reading
skills and reading comprehension skills for Al level. For A2 level there is a meaningless positive
relationship at a low level. For B1 level there is a negative meaningless relationship at a low level. For
B2 level there is negative meaningless relationship at a weak level. For C1 level there is a positive
meaningless at a low level. 8) As a result of regression analysis it was found out that speed of recitation
and recitation prosody are not important predictors in terms of reading comprehension skills of A1
level. For A2 level it was found out that recitation mistakes and recitation speed are not important
predictors on reading comprehension. For B1 level it was determined that recitation mistakes and
recitation speed are important variables on reading comprehension. For C1 level it was concluded that
recitation mistakes and recitation speed are important predictors on reading comprehension. Keywords:
Teching Turkish to Foreigners, reading education, fluent reading, reading aloud.
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Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sesletim becerilerinin bütüncül yaklaşım
anlayışıyla parçalı ve parçalarüstü birimler yönünden geliştirilmesi ve bu gelişimin hem edimsel hem
de bilişsel etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma karma yöntem modellerinden yakınsak
karma yöntem şeklinde desenlenmiştir. Öğrencilerin sesletim becerilerini geliştirmek için sesletim
eğitimi ile ilgili hazırlanan öğretim etkinlikleri bütüncül yaklaşıma göre tasarlanmıştır. Bunun için
2018-2019 eğitim öğretim yılında BAİBÜ TÖMER'de Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 24 öğrenci
ile çalışılmıştır. A1 kurundan başlayarak C1 kuru sonuna kadar 27 hafta boyunca haftada ikişer saat
olmak üzere sınıf içi sesletim eğitimi uygulamaları yapılmıştır. Araştırmanın nitel veri toplama araçları
öğrenci sesli okuma kayıtları, fMRI görüntüleri, uygulayıcı-araştırmacı günlüğü ve yarı yapılandırılmış
öğrenci görüşme formudur. Nitel verilerin incelenmesinde içerik çözümlemesi tekniği kullanılmıştır.
Öğrencilerin bilişsel gelişimlerini betimlemek için fMRI görüntüleri karşılaştırılmıştır. Araştırmanın
nicel boyutunda ise veri toplama araçları olarak Prozodik Okuma Ölçeği, Yabancılar İçin Türkçe
Konuşma Özyeterlik Ölçeği, Türkçe Öğrenme Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu veri toplama
araçlarından Prozodik Okuma Ölçeği ön test (A1), ara test (B1) ve son test (C1) olarak; diğer ölçekler
ise ön test (B1) ve son test (C1) olarak uygulanmıştır. İstatistiksel çözümleme sonuçlarında sesletim
eğitiminin öğrencilerde geliştirdiği yönler incelenmiştir. Yapılan çözümlemeler sonucunda şu
sonuçlara ulaşılmıştır: 1. A1 kurunda tüm öğrencilerin hatalı seslettiği ortak harf sayısı 20 iken; A2
kurunun sonunda 14 farklı harfe; B1 kuru sonunda 9; B2 kurunda 8 ve C1 kurunda ise yine 8 farklı
ortak harfin hatalı sesletildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar bütüncül yaklaşıma göre hazırlanan sesletim
eğitimi etkinliklerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin parçalı birimlerdeki hatalarını
sağaltmada etkili olduğunu göstermiştir. 2. Sesletim eğitimi öncesi ve sonrasında fMRI tekniğiyle
beyin görüntüleri alınan; ana dilleri Arapça, Fransızca ve Moğolca olan 9 öğrencinin bilişsel açıdan
gelişim gösterdikleri görülmüştür. Serebellar bölgenin sesletim ile oksipital bölgenin ise okuduğunu
anlama ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 3. Öğrencilerin prozodik okuma ölçeğinden aldıkları
puanların; B1 kurunda (ara test) A1 kurundan (ön test); C1 kurunda (son test) ise B1(ara test) kurundan
anlamlı bir farklılıkla yüksek olduğu belirlenmiştir. 4. Bütüncül yaklaşıma göre hazırlanan sesletim
eğitimi etkinliklerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçe öğrenme tutumlarını anlamlı
farklılıkla geliştirdiği görülmüştür. 5. Bütüncül yaklaşıma göre hazırlanan sesletim eğitimi
etkinliklerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma özyeterliklerini anlamlı farklılıkla
geliştirdiği görülmüştür. 6. Öğrenciler, bütüncül yaklaşıma göre hazırlanan sesletim eğitimi
etkinliklerinin okuma, yazma ve ses hatalarını azalttığı; sözcük dağarcığını ve sesletim gibi dil
becerilerini geliştirdiği ve Türkçe öğrenmeyi kolaylaştırdığı görüşündedirler. Öğrenciler ana dillerinin
etkisiyle bazı etkinlikleri yaparken zorlandıklarını, sesletim eğitimi için haftalık derslerin ve bireysel
etkinliklerin artırılmasının onlar için yararlı olacağını belirtmişlerdir.
This study aims to improve the pronunciation skill of the students who learn Turkish as a foreign
language in terms of segmental and supra-segmental units with an integrated approach and to reveal
both the performative and cognitive effects of this development. The study was designed as a
convergent mixed method, which is one of the mixed method models. In order to improve students'
pronunciation skills, teaching activities related to pronunciation training were designed according to
the integrated approach. The participants of the study were 24 students learning Turkish as a foreign
language in BAIBU TOMER in the 2018-2019 academic year. From the A1 level to the end of the C1
level, in-class pronunciation training practices were carried out two hours per week for 27 weeks. The
qualitative data collection tools of the research study are student reading aloud recordings, fMRI
images, instructor-researcher diary and semi-structured student interview form. Content analysis
technique was used to analyze qualitative data. fMRI images were compared to describe the cognitive
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development of the students. In the quantitative stage of the research, Prozodic Reading Scale, Turkish
Speech Self-Efficacy Scale for Foreigners and Turkish Learning Attitude Scale were used as data
collection tools. Among these data collection tools, Prozodic Reading Scale was used as pre-test (A1),
mid-test (B1) and post-test (C1); other scales were applied as pre-test (B1) and post-test (C1). In the
statistical analysis, the developmental areas of students as a result of the pronunciation training were
examined. As a result of the analysis, the following results were found: 1. While at the A1 level, the
number of common letters mispronounced by all students was 20; 14 different letters were
mispronounced at the end of the A2 level. 9 different letters at the end of the B1 level, 8 at the end of
the B2 level and 8 different common letters were mispronounced at the end of the C1 level. These
results revealed that the pronunciation training activities prepared according to the integrated approach
were effective in reconstitutioning the mistakes of the students who learn Turkish as a foreign language
in segmental units. 2. Brain images were taken with the fMRI technique before and after the
pronunciation training. It was observed that 9 students whose mother tongue was Arabic, French and
Mongolian made cognitive progress. It is thought that the cerebellar region is associated with
pronunciation, and the occipital region is related to reading comprehension. 3. The scores students
obtained from the prosodic reading scale at the B1 level (mid-test) were higher than the scores in the
A1 level (pre-test); they were higher at the C1 level (post-test) than the B1 (mid-test) level with a
significant difference. 4. It was observed that pronunciation training activities prepared according to
the integrated approach significantly improved the Turkish learning attitudes of the students who learn
Turkish as a foreign language. 5. It was realized that pronunciation instruction activities prepared
according to the integrated approach improved the speaking self-efficacy of students who learn Turkish
as a foreign language with significant difference. 6. Students stated that pronunciation training
activities prepared according to the integrated approach reduced reading, writing and sound errors; and
they thought that it also improved their language skills, such as vocabulary and pronunciation and
made it easier to learn Turkish. They indicated that they had difficulties while doing some activities
due to the influence of their native language, and it would be beneficial for them to increase weekly
lessons and individual activities for pronunciation education.

Hanife Güven, Dr.Öğr.Ü., Emekli
Tez No İndirme Tez Künye
239351
Gülmece dergilerindeki dilsel ögelerin dil öğretimi açısından
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humour magazines for language teaching
Yazar:ÖZGÜL MACİT
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HANİFE GÜVEN
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
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Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Avrupa Konseyi = Europe Council ; Dil öğretimi = Language
teaching ; Gülmece dili = Humour language

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2009
207 s.

Avrupa Konseyi üye ülkelerde, dil öğretim/öğrenim sürecini ortak bir çerçevede toplama amacıyla
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'ni (Common European Framework of Reference for
Languages: Teaching, Learning, Assesment) geliştirmiştir.Bu çalışmada Penguen ve Uykusuz adlı
gülmece dergilerinden rastlantısal yöntemle seçilmiş toplam 10 sayı ele alınmıştır. Bu dergilerdeki
tümce yapıları incelenmiş ve yüklem ardı konumlanan tümcelerdeki iletişimsel yetiler Diller İçin
Avrupa Ortak Başvuru Metni' ne göre betimlenmiştir.Bu sayede dil eğitiminde sadece dilsel yapılar
değil, dil ile toplum arasındaki ilişki ve kullanımsal süreçlerin de göz önünde tutulması
amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler: Gülmece dergileri, dil öğretimi, dilsel ögeler, iletişimsel yetiler,
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni
The European Council in the member countries have assembled the language teaching/learning process
in a common framework. As a result ?Common European Framework of Reference for Languages:
Teaching, Learning, Assesment (CEFRL)? has been developed.In this study, total ten (10) periodicals
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(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
Hatice Ergül, Dr.Öğr.Ü., Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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Yazar:ESEN METİN
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Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
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Bu çalışmada, yabancı dil öğretiminde önemli bir yere sahip olan eleştirel düşünme ve kültürlerarası
yetkinlik becerilerini geliştirmeye yönelik stratejileri belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda,
öğrenicilerin mevcut eleştirel düşünme becerileri ve kültürlerarası yetkinlik algıları, durum analizi
kapsamında tespit edilip değerlendirilmiştir. Bu amaçla, eleştirel düşünme becerilerine yönelik verilen
test ve kültürlerarası yetkinlik üzerine yapılan görüşme sonucu elde edilen veriler neticesinde ilgili
stratejiler belirlenmiştir. ADDIE (analiz, tasarım, geliştirme, uygulama, değerlendirme) öğretim
tasarım modeli kullanılarak geliştirilen bu çalışmada belirlenen stratejiler kullanılarak 20 saatlik
modüler bir öğretim modeli hazırlanmıştır. Öğretim tasarım modeli kapsamında geliştirilen ders
malzemelerinin hazırlanabilmesi için Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından öykü örnekleri taranmış
ve farklı dönemlerden farklı içeriklere sahip dört öykü seçilmiş ve bu öykülerle, belirlenen eleştirel
düşünme ve kültürlerarası yetkinliğe yönelik stratejiler ve etkinlikler doğrultusunda ders planları ve
öğretim malzemeleri hazırlanmıştır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (ADOÇEP) tarafından
belirlenen B2 seviye kazanımları göz önüne alınarak hazırlanan bu ders malzemeleri, Ankara'da
bulunan bir devlet üniversitesinin Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) B2 seviyesi öğrenicilerinden
oluşan 10 kişilik bir grup ile önce pilot bir çalışma dâhilinde kullanılmıştır. Elde edilen veriler
doğrultusunda ders malzemelerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonra, aynı birimde öğretim
gören akademik Türkçe öğrenicilerinden 15 katılımcı ile ders malzemeleri dört hafta süreyle
uygulanmış ve süreç içinde gözlem verileri toplanmıştır. Modüler programa katılan katılımcılardan
program sonunda ders malzemelerinin etkinliğine yönelik geribildirim toplanmıştır. Karma yöntem
araştırmasının kullanıldığı bu araştırmada durum ve ihtiyaç analizi aşamasında verilen eleştirel
düşünme becerilerine yönelik test sonucu nicel, mevcut kültürlerarası yetkinliği tespit etmeye yönelik
yapılan görüşme sonucu ise nitel veri toplanmıştır. Uygulama aşamasında gözlem tekniği kullanılarak
nitel veri, son değerlendirme aşamasında ise geribildirim formu kullanılarak tek gruplu son test
modelini içeren vaka çalışma deseni yöntemi kullanılmış ve karma veri toplanmıştır. Toplanan veriler
doğrultusunda gerekli çıkarımlar yapılmış ve öneriler paylaşılmıştır. Anahtar Sözcükler Eleştirel
Düşünme, Kültürlerarası Yetkinlik, Dil Öğretiminde Öykü Kullanımı, Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi (YDT), ADDIE Öğretim Tasarım Modeli
In this study, it is aimed to determine the strategies to develop critical thinking and intercultural
competence skills, which hold an important place in foreign language teaching. To this end, the present
critical thinking skills and intercultural competence perceptions of the learners were identified and
evaluated within the context of the situation analysis. For this purpose, relevant strategies were
determined as a result of the data obtained from the test on the critical thinking skills and from the
interviews on the intercultural competence. In this study, which is developed in accordance with the
ADDIE (analysis, design, development, implementation, evaluation) instruction design model, a 20-
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hour modular teaching model was prepared via using the identified strategies. In order to prepare the
course materials, which are developed within the scope of the instructional design model, stories in the
Republican Period Turkish literature were reviewed, and four stories from different periods with
different content were selected. Using the identified strategies for critical thinking and intercultural
competence along with the stories, lesson plans and teaching materials were prepared in line with B2
level outcomes that are determined by the Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR). These course materials were first piloted with a group of 10 students from B2 level at the
Turkish Teaching Center (TÖMER) of a public university in Ankara. Necessary corrections and
arrangements were made in the course materials in line with the data obtained. Afterwards, with 15
participants from the academic Turkish learners the course materials were implemented for four weeks
and observation data were collected throughout the implementation process. At the end of the program,
feedback regarding the effectiveness of the course materials was collected from the modular program
participants. In this research, the mixed method research is used; and the qualitative data from the
critical thinking test results and the quantitative data from the interview are collected to determine the
existing intercultural competence level of the participants, which have provided input for situation and
needs analysis. Qualitative data is also collected via observation technique at the implementation stage.
In the final evaluation stage, a pre-experimental design model, one-shot case study method, including
single group posttest, is used to collect data regarding the effectiveness of the course materials.
Through feedback form, mixed data is collected to be evaluated. In the light of the collected data, the
conclusions are drawn and suggestions are made. Key Words Critical Thinking, Intercultural
Competence, Using Stories in Language Teaching, Teaching Turkish as a Foreign Language, ADDIE
Instructional Design
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Yazma becerisi, kelime hazinesi, dilbilgisi, eleştirel düşünme gibi unsurları güçlendirmeye ve
geliştirmeye yardımcı olan kapsamlı bir beceri olduğu için dil öğretiminde, kazandırılması çok önemli
bir beceri olarak kabul edilmiştir. Bu becerinin geliştirilmesi, ağırlıklı olarak, takip edilen izlencenin,
kullanılan kitaplar ve ek malzemelerin etkisi altındadır. İyi hazırlanmış bir izlence ile yazma dersi daha
etkili hale getirilir ve öğrencilere ihtiyaç duydukları katkılar sağlanabilir. Yabancı Dil Olarak Türkçe
derslerinde, yazma becerisi kazanımının sağlanabilmesi için seçilen ders kitapları, ana malzeme olarak
kullanılmaktadır ve söz konusu kitaplarda yazma becerisine yeterince yer verilmediği tespit edilmiştir.
Dolayısıyla, bu ders kitapları, öğrencilerimiz için gerekli desteği sağlayamamaktadır. Konu ile ilgili
olarak, bu çalışmada, söz konusu ortaya çıkan açığı telafi edebilmek için, ileri düzey yazma dersine
uygun bir izlence ve malzeme dosyası oluşturulmuştur. Yabancı Dil Olarak Türkçe dersleri için gerçek
bir materyal ihtiyacının ortaya çıkması bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, ileri
yazma becerileri ders kitabına duyulan ihtiyaç, bu çalışmanın bir başlangıcı olmuştur. Önerilen
izlencenin içeriğini oluşturmak için hem bu dersi öğreten öğretmenlerin hem de bu dersi alan
öğrencilerin fikirleri anket yolu ile sorulmuştur. Dolayısıyla, B2/C1 seviyesinde yazma becerilerinin
geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan şey, bu çalışmada yapılan anketler ile belirlenmiştir. Bu anketlerden
elde edilen veriler SPSS 25 ile analiz edilmiştir. Değerli verilere ulaşıldığında, bu veriler ileri yazma
becerileri dersi için önerilen izlencenin oluşturulmasında kullanılmıştır. Bu çalışmanın yardımıyla,
uygulanan öğretmen ve öğrenci anketlerinden alınan veriler doğrultusunda bir malzeme dosyası
oluşturulmuş ve bu sayede, materyal geliştirme, izlence oluşturma ve ders kitabı yazımıyla ilgili yeni
adımlar atılmış ve yeni fikirler ortaya çıkarılmıştır. Bu tür çalışmalar, iyileştirilmeli ve
ayrıntılandırılmalıdır. Bu şekilde, öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi sürecine olumlu
katkılarda bulunabiliriz. Hedef dilde iyi bir dil kullanıcısı olabilmenin yolunun yazma becerisini
geliştirmekten geçtiğini unutmamamız gerekir. Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, Yazma
Becerisi, Yazma Dersi İzlencesi, Malzeme Dosyası, Materyal Geliştirme
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Writing has been regarded as an important skill in language learning and teaching as it helps to
reinforce and improve elements like vocabulary, grammar and critical thinking skills. The development
of this skill is predominantly under the influence of the pursued syllabus, books and supplementary
materials that are used. With a well-prepared syllabus, the writing lesson can be made more effective
and students can be provided with the contributions they need. Selected textbooks are used as the main
material while teaching writing skills in in Teaching Turkish as a Foreign Language courses and it has
been discovered that writing skills are not sufficiently included in these books. Therefore, these
textbooks cannot provide the necessary support for our students. In this study, in order to compensate
for the deficit in question, a syllabus and a well-developed material file for advanced writing lessons
have been created. The emergence of authentic and suitable material need for Turkish as a Foreign
Language courses is the basis of this study. In other words, the need for advanced writing skills
textbook was the beginning of this study. In order to create the content of the proposed syllabus,
opinions of both teachers and students who participated in this course were asked through a survey.
Therefore, what is needed to develop writing skills at B2 / C1 level is determined by the surveys
conducted in this study. The data obtained from these surveys were analyzed with SPSS 25. Upon
reaching valuable data, these data were used to create the proposed syllabus for the advanced writing
skills course. New steps were taken regarding material development, creating syllabus and writing
textbook with the help of this study as a material file has been developed based on the results of the
teacher/student surveys conducted in this study and new ideas have been developed. Studies like these
should be improved and detailed. In this way, we can contribute positively to the development of
students' writing skills. We should not forget that the path to become a good language user in the target
language is to improve writing skills.
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Bu araştırmanın hedefi, "yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler"in "üstbilişsel okuma
stratejileri"ne ilişkin görüşlerini incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada 2016-2017 ve
2017-2018 eğitim öğretim yıllarında "Hacettepe Üniversitesi TÖMER", "Gazi Üniversitesi TÖMER"
ve Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde, B1 düzeyinde eğitim gören toplam 124 (54 erkek ve 70 kadın)
öğrenci örnekleme alınmıştır. Mokhtari ve Reichard (2002)'ın geliştirdiği ve Öztürk (2012)'ün
Türkçe'ye uyarladığı 30 maddelik bir anket olan "Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri",
veri toplama aracı olarak uygulanmıştır. Anketin ilk bölümü öğrencilerin demografik bilgilerini
içermektedir. Toplanan veriler "genel ortalama" ve "frekans" gibi "betimsel istatistik" testleri, "t-testi"
ve "tek yönlü varyans analizi" gibi "çıkarımsal istatistik" testleri ile analiz edilmiştir. Verilerin
analizinde "SPSS 21 programı"ndan yararlanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin "üstbilişsel okuma
stratejileri"ni orta düzeyde kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular öğrencilerin "üstbilişsel okuma
stratejileri"nden en çok "problem çözme stratejileri"ni kullandıklarını göstermektedir. Çalışmada
"problem çözme stratejileri"nde, erkek ve kadın katılımcıların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark saptanmıştır. Toplam "üstbilişsel okuma stratejileri"nde ise, erkek ve kadın katılımcılar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Ancak kadın öğrencilerin strateji kullanım
ortalamalarının erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların yaşı
ve "üstbilişsel okuma stratejileri" arasında istatistiksel olarak manidar bir farklılık saptanmıştır. Fakat
öğrencilerin eğitim aldığı alan ile "üstbilişsel okuma stratejileri" kullanımları arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Üstbiliş, Okuma, Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi, Üstbilişsel Okuma Stratejileri
The aim of this study is to investigate "Turkish as a foreign language" learners' perceptions of
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metacognitive reading strategies. "Survey method" was used in the current study. The study sample
consists of 124 (54 male and 70 female) B1 level students, who learn "Turkish as a foreign language"
at "Hacettepe University TÖMER", "Gazi University TÖMER" and Tehran Yunus Emre Institute in
2016-2017 and 2017-2018 academic years. A 30-item questionnaire of "Metacognitive Awareness of
Reading Strategies Inventory (MARSI)" developed by Mokhtari and Reichard (2002) and adapted to
Turkish by Öztürk (2012) was used as the data collection tool. The first part of the questionnaire
contains the demographic information of the students. "Descriptive statistics" such as "means" and
"frequencies" were utilized to characterize the data. Besides collected data were analyzed via
"inferential statistics" such as "t-test" and "Anova". The data obtained from these tests was analyzed by
using "SPSS 21.0 program". The results of the study revealed that students use "metacognitive reading
strategies" in "moderate level". The findings showed that "problem solving strategies" is the most
preferred strategy among "metacognitive reading strategies". In the study findings revealed that there
was statistically significant differences with males and females participants in "problem solving
strategies". The result did not show any statistically significant differences with males and females
participants in overall "metacognitive reading strategies". However, it has been realized that female
students' mean scores of strategy use are higher than the male students. Furthermore there was
statistically significant differences between age factor and metacognitive strategy use whereas
department did not statistically affect the participants' "metacognitive strategies". Key Words:
Metacognition, Reading, Teaching Turkish as a Foreign Language, Metacognitive Reading Strategies
Hatice Fırat, Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
644677 16.04.2021 tarihine
kadar kullanımı yazar
tarafından
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Sözlükler sahip oldukları geniş kelime ağlarıyla yabancı/ikinci dil öğretiminin önemli bir unsuru
konumundadır. İçerisinde barındırdığı madde başı kelimeler ve buna ilişkin kelime türü, tanım, örnek,
sesletim, görsel vb. gibi biçimsel ve anlamsal birimler sayesinde sözlükler, dil öğrenenlerin söz
varlığının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle dilin dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerilerinin kazandırılmasında ve doğru ve etkili bir biçimde kullanılmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Sözlüğe ilişkin bu özellikler, onu yabancı dil öğretiminde vazgeçilmez bir başucu
kaynağı hâline getirmektedir. Ne var ki mevcut durumda, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi için
hazırlanmış öğrenici sözlüklerinin çok az sayıda olduğu ve bunların kelime öğretimine ilişkin talebi
karşılayamadığı görülmektedir. Günümüzde hazırlanan sözlüklerin birçoğunda, teknolojinin
imkânlarından yeterince faydalanılmaması, bilimsel bir disiplin olarak sözlükbilimin temel ilkelerinin
dikkate alınmaması, derlem dilbilim çalışmalarının kullanılmaması ve görsel-işitsel unsurlarla birlikte
tematik yaklaşımın, dil öğretimindeki olumlu etkisini ortaya koyan kuram ve çalışmaların göz ardı
edilmesi bu alandaki başlıca eksikliklerdendir. Buradan hareketle araştırma kapsamında, yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde sözlükbilim ve derlem dilbilim çalışmalarından faydalanarak, başlangıç dil
düzeyinde (A1) tek dilli "Derlem Tabanlı Görsel Türkçe Sözlük" hazırlanmış ve bu sözlüğün, yabancı
dil olarak Türkçe öğrenenlerin kelime bilgi düzeylerine ve kalıcılığa olan etkisini belirlemek
amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel yaklaşımların birlikte yer aldığı karma yöntem desenlerinden
açıklayıcı desen (explanatory design) kullanılmıştır. Nicel boyutta, deney ve kontrol grubu
oluşturulmuş ve deney grubunun 8 hafta boyunca Derlem Tabanlı Görsel Türkçe Sözlük'ü kullanması
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sağlanmıştır. Uygulamanın çalışma grupları üzerinde yarattığı etkiyi belirleyebilmek amacıyla ön test,
son test ve kalıcılık testlerinin yer aldığı yarı deneysel model kullanılmıştır. Çalışmanın diğer
boyutunda, nitel araştırma modellerinden biri olan durum çalışmasından (case study) yararlanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 yılı güz döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) öğrenim görmekte olan 48 katılımcı oluşturmaktadır.
Araştırmaya dâhil olan öğrenci grupları, kolay ulaşılabilir (elverişli) örneklem ile seçilmiştir.
Çalışmada deney grubu 25 öğrenciden oluşurken, kontrol grubunda 23 öğrenci yer almaktadır.
Araştırmanın alt problemlerine cevap aranırken, hedef kitlenin demografik özelliklerini daha iyi
betimleyebilmek amacıyla katılımcılara kişisel bilgi formu yöneltilmiştir. Katılımcıların kelime bilgi
düzeylerinin ölçülebilmesi amacıyla kelime bilgisi başarı testi, ön test, son test ve kalıcılık testi olarak
çalışma gruplarına uygulanmıştır. Uygulama sonrasında katılımcıların Derlem Tabanlı Görsel Türkçe
Sözlük hakkındaki görüşlerinin belirlenebilmesi amacıyla, deney grubundan seçilen 5 öğrenci ile yarı
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen nicel verilerin grup içi
karşılaştırılmasında ilişkili örneklemler t-testi, gruplar arası karşılaştırmada ise bağımsız örneklem ttesti ve kovaryans analizinden (ANCOVA) yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel verilerin
analizi için ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar Derlem Tabanlı
Görsel Türkçe Sözlük'ün grup içi karşılaştırmasında, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen deney grubu
katılımcılarının kelime bilgisi düzeylerinin arttırılmasında etkili olduğunu göstermektedir. Gruplar
arası karşılaştırmaya ilişkin sonuca göre, deney grubu lehine anlamlı bir farkın oluştuğu ve bunda
Derlem Tabanlı Görsel Türkçe Sözlük'ün önemli bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Kalıcılık
testi başarı puanlarına ilişkin gerek grup içi, gerekse de gruplar arası karşılaştırmada ise deney grubu
lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, Derlem Tabanlı Görsel Türkçe Sözlük
kullanılarak yapılan öğretimin, kelime öğrenmeye ilişkin kalıcılığın sağlamasında etkili olduğunu
göstermektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda ise katılımcıların, Derlem Tabanlı Görsel Türkçe
Sözlük'ü kelime öğrenme konusunda faydalı ve işlevsel buldukları anlaşılmıştır. Araştırmanın nicel ve
nitel boyutu kapsamında ulaşılan sonuçlar, sözlükbilim ve derlem dilbilim çalışmaları doğrultusunda
hazırlanan Derlem Tabanlı Görsel Türkçe Sözlük'ün, kelime öğrenme ve kelimelere ilişkin kalıcılığın
sağlanmasında etkili olduğunu, bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanışlı bir
yardımcı ders materyali olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar
bağlamında, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görsel sözlük hazırlama ve kullanımına ilişkin
önerilerde bulunulmuştur.
Dictionaries are an important element of foreign/second language teaching with their wide networks of
words. Dictionaries contribute to the development of the vocabulary of language learners through the
figural and semantic units such as head words and the related word types, definitions, examples,
pronunciation, visuals etc. they contain. In this respect, dictionaries play an important role in the
acquisition of listening, speaking, reading and writing skills and in the accurate and effective use of the
language. These features of the dictionary make it an indispensable source of reference in foreign
language teaching. However, in the current situation, it is seen that there are very few learner
dictionaries prepared for teaching Turkish as a foreign language and they cannot meet the demand for
vocabulary teaching. The main deficiencies in many of the dictionaries prepared today include the
following: the opportunities of technology are not used sufficiently, the basic principles of
lexicography as a scientific discipline are ignored, the corpus linguistics studies are not capitalized on,
and the theories and studies that reveal the positive effect of the thematic approach used together with
audio-visual elements in language teaching are overlooked. Thus, within the context of the current
study, a monolingual "Corpus-Based Visual Turkish Dictionary" was prepared at the beginner level
(A1), using lexicography and corpus linguistics studies in teaching Turkish as a foreign language and it
was aimed to determine the effect of this dictionary on the level of vocabulary knowledge and retention
of the learners of Turkish as a foreign language. The current study employed the explanatory design,
one of the mixed research designs including both quantitative and qualitative approaches. In the
quantitative dimension of the study, experimental and control groups were constructed and the
experimental group students used the Corpus-Based Visual Turkish Dictionary for 8 weeks. In order to
determine the effect created by the application on the study groups, the quasi-experimental design
including pre-test, post-test and retention test was used. In the other dimension of the study, the case
study method, one of the qualitative research methods, was used. The study group of the current
research is comprised of 48 students attending the Muğla Sıtkı Koçman University Turkish Language
Teaching Centre (TÖMER) in the fall term of the 2019-2020 academic year. The students participating
in the current study were selected by means of the convenience sampling method. While the
experimental group is consisted of 25 students, there are 23 students in the control group. While
seeking answers to the sub-problem of the study, a personal information form was administered to the
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participants to better describe the demographic features of the target population. In order to measure
the vocabulary knowledge level of the participants, a vocabulary knowledge achievement test was
administered to the participants as pre-test, post-test and retention test. After the completion of the
application, 5 students were selected from the experimental group and semi-structured interviews were
conducted with these 5 students to determine the experimental group students' opinions about the
Corpus-Based Visual Turkish Dictionary. In the within-group comparisons of the quantitative data
obtained in the current study, dependent samples t-test was used while in between-groups comparisons,
independent samples t-test and covariance analysis (ANCOVA) were used. In the analysis of the
qualitative data, the descriptive analysis technique was used. The results obtained from the withingroup comparisons in the current study have revealed that the Corpus-Based Visual Turkish Dictionary
was effective in increasing the vocabulary knowledge level of the experimental group students learning
Turkish as a foreign language. According to the results obtained from between-groups comparisons,
there is a significant difference in favour of the experimental group and the Corpus-Based Visual
Turkish Dictionary had an important influence on the emergence of this significant difference. Both
within-group and between-groups comparisons conducted on the retention test achievement scores
have revealed that there is a significant difference in favour of the experimental group. This results
shows that the Corpus-Based Visual Turkish Dictionary was effective in increasing retention of the
vocabulary learned. As a result of the interviews conducted with the students, it was concluded that the
students found the Corpus-Based Visual Turkish Dictionary both useful and functional. The results
obtained with the context of the quantitative and qualitative dimensions of the study show that the
Corpus-Based Visual Turkish Dictionary prepared in line with lexicology and corpus linguistics studies
is effective in learning vocabulary and increasing retention; thus, it can be used as a supplementary
material in teaching Turkish as a foreign language. In light of the findings obtained in the current
study, some suggestions are made for preparing and using visual dictionaries in teaching Turkish as a
foreign language.
Hatice Şahin, Prof., Bursa Uludağ Üniversitesi Yeni Türk Dili
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
491263
Yabancılara Türkçe öğretiminde bağlaçlar / Conjuctions in Turkish
Onaylandı
teaching to foreigners
Yüksek
Yazar:AGİL GANBARLİ
Lisans
Danışman: PROF. DR. HATİCE ŞAHİN
Türkçe
Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve 2017
Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili Bilim Dalı
118 s.
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Bağlaç = Conjunction ; Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi
= Grammar ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil = Foreign
language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı
uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Yabancılar = Foreigners ;
Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods
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
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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 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.
Hatice Tören, Prof., İstanbul Üniversitesi Yeni Türk Dili
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
303806
Yabancılara Türkçe öğretiminde edatlar / Prepositions in teaching
Onaylandı
Turkish as a foreign language
Yüksek
Yazar:MÜKERREM ÖZDEMİR
Lisans
Danışman: DOÇ. DR. HATİCE TÖREN
Türkçe
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili 2011
ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili Bilim Dalı
113 s.
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dil-kültür = Language-culture ;
Dilbilgisi-edatlar = Grammar- prepositions ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yabancılar = Foreigners
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 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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Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
359879
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel seviyede kelime edinimi /
Onaylandı
Vocabulary acquisition at basic level in teaching Turkish as a foreign
Doktora
language
Türkçe
Yazar:HASAN FEHMİ EROL
2014
Danışman: DOÇ. DR. HATİCE TÖREN
464 s.
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Kelime frekansı = Word frequency ; Kelime öğrenme = Vocabulary
learning ; Kelimeler = Words ; Söz varlığı = Vocabulary ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
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 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.
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Havva Yaman, Doç.Dr.,
Tez No İndirme Tez Künye
363445
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin anlama becerilerine yönelik öz
yeterlikleri / Self-efficacy for comprehension skills of learners of Turkish
as a foreign language
Yazar:FATİH MEHMET TULUMCU
Danışman: DOÇ. DR. HAVVA YAMAN
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anlama = Understanding ; Dinleme becerisi = Listening skill ;
Okuma = Reading ; Okuma becerileri = Reading skills ; Okuma-anlama
becerisi = Reading-comprehending skill ; Türkçe dersi = Turkish lesson ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; Öz yeterlilik = Self-efficacy ; Öz yeterlilik algısı =
Self-efficacy belief

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2014
160 s.

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 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 selfefficacy 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
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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.

Tez No İndirme Tez Künye
436910
İki dilli öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede merkezi sınavlar:
Hollanda örneği / Central examinations of assessment and evaluation
devoted to bilingual students: Example Netherlands
Yazar:RABİA GÜRBÜZ
Danışman: DOÇ. DR. HAVVA YAMAN
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Bloom taksonomisi = Bloom?s taxonomy ; Hollanda = Netherlands ;
Sınav = Examination ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and
evaluation ; İki dilli = Bilungualism

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
116 s.

Bu çalışmanın amacı Hollanda'da CITO tarafından düzenlenen ortaöğretime geçiş sınavında sorulan
Türkçe sorularında kullanılan metinlerin okunabilirliğini tespit etmek ve bu metinlere ilişkin soruları
Yenilenmiş Bloom Taksonomisi'nin bilişsel süreç boyutu basamakları doğrultusunda incelemektir.
Araştırma kapsamında Hollanda'da 2011-2015 yılları arasında uygulanan Türkçe sınavı soruları
kullanılmıştır. Toplam 493 soru Yenilenmiş Bloom Taksonomisi'nin bilişsel süreç boyutuna göre
incelenmiş, 113 metnin ise Ateşman (1997) tarafından geliştirilen okunabilirlik formülü ile
okunabilirlik düzeyi belirlenmiştir. Araştırmanın birinci boyutu olan merkezi Türkçe sınavına ait
metinlerin okunabilirlik düzeyinin belirlenmesinde betimlemeye dayalı nicel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci boyutu olan merkezi Türkçe sınavına ait soruların Yenilenmiş
Bloom Taksonomisi'ne uygunluk açısından düzeyinin belirlenmesinde doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. 2011-2015 yılları arasında uygulanan VWO ve HAVO Türkçe sınavlarındaki metinlerin
sınavlara göre ortalama okunabilirlik düzeyine bakıldığında sınavların 5 tanesinin orta güçlük
düzeyinde, 5 tanesinin ise zor düzeyde olduğu görülmüştür. Sınav sorularına ilişkin bulgularda ise on
sınavda en çok soru bulunan basamağın anlama basamağı olduğu tespit edilmiştir. Anlama basamağını
takip eden diğer basamak ise hatırlama basamağı olmuştur. Üst düzey davranışların ölçüldüğü
basamaklarda daha az soruya rastlanmıştır. Anahtar Kelimeler: İki Dillilik, Ölçme ve Değerlendirme,
Merkezi Sınavlar, Türkçe Eğitimi, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi.
The aim of this study is to determine the readability of the text used in Turkish questions asked in
transition to secondary education exam, organized by CITO, in Netherlands . And to investigate
questions related to the text in accordance with Revised Bloom Taxonomy's cognitive process. In the
scope of the research, Turkish exam questions had been asked in Netherlands between 2011-2015,
were utilized. Total 493 questions have been examined based on cognitive process of Revised Bloom
Taxonomy. Also, the readability level of 113 texts have been determined with the readability formulas
developed by Atesman (1997). In the first dimension of the research, determining of the readability
level in central Turkish exam texts, was used quantitative screening model based on description. In the
second dimension, the central Turkish exam's questions were determined in terms of the level of
compliance with Revised Bloom Taxonomy, by using document analysis method. Applied in 20112015 VWO/ HAVO revealed that when looking at the average readability level of the text in Turkish
exam according to tests, 5 of the exams was found in the middle difficulty and 5 of them in the harder
levels. The findings on exam questions stated that the most questions contained section in 10 exams
was understanding part. Following the understanding part was recall section. But in places where the
upper level of behavior is measured was found less questions. Keywords: Bilingualism, Assessment,
Central Exams, Turkish Education, Revised Bloom Taxonomy
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Hayrettin Ayaz, Dr. Öğr.Ü., Muş Alpaslan Üniversitesi Gazetecilik Bölümü
Tez No İndirme Tez Künye
363085
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi tarihinde Arthur Lumley Davids'in
"A Grammar of the Turkish Language" adlı eseri üzerine bir inceleme /
An evaluation of Arthur Lumley Davids' "A Grammar of the Turkı̇ sh
Language" in terms of the teaching of Turkish as a foreign language
Yazar:FATMA SEMRA TURAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HAYRETTİN AYAZ
Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Davids, Arthur Lumley = Davids, Arthur Lumley ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2014
157 s.

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 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
Hayrettin Parlakyıldız, Dr.Öğr.Ü., Kıbrıs İlim Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
481943

Tez Künye
Durumu
Yabancılara Türkçe öğretiminde öğretmenin dili kullanma becerisi Onaylandı
içinde konuşma / The speaking skill in the skills of ability to use Yüksek
of language teacher in Turkish teaching for foreigners
Lisans
Yazar:BURCU ÇELİK
Türkçe
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HAYRETTİN PARLAKYILDIZ
2017
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim
162 s.
Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil becerileri = Language skills ; Dil kullanımı = Language
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usage ; Dil öğretimi = Language teaching ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancılar = Foreigners ;
Öğretmen davranışı = Teacher behavior ; Öğretmen yeterliliği =
Teacher proficiency ; Öğretmenler = Teachers
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 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
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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 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.
Hilmi Demiral, Dr.Öğr.Ü., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sınıf Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
391266
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin ders dışı dil öğrenme ortam ve
deneyimleri / Out of class language learning environments and
experiences of Turkish learners as a foreign language
Yazar:ŞEYMA YAVUZ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HİLMİ DEMİRAL
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:Ders dışı etkinlikler = Out of class activities ; Ders dışı etkinlikler =
Out of class activities ; Dil öğretimi = Language teaching ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language
learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language learning ; Öğrenme
ortamı = Learning environment

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
161 s.

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

315

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 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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Yapılan bu araştırmada ikinci dil öğretiminde multimedya araçları kullanımına ilişkin öğretmen
görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında
görev yapan 40 öğretmen dâhil edilmiştir. Nitel çalışma yöntemine göre gerçekleştirilen araştırmada
öğretmenlerin konuya ilişkin görüşlerinin tespit edilmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen ve 17
açık uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde nitel
çalışmalarda sıklıkla kullanılan içerik çözümlemesi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın
sonunda öğretmen görüşlerine göre yabancı dil öğretiminde kullanılması gerekli olan teknolojik ders
materyallerinin başında akıllı tahta, kitap, e-kitap, bilgisayar, tablet bilgisayar, projeksiyon, powerpoint
slaytları, sunumları, dinleme metinleri, videolar ve kelime kartlarının geldiği tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin teknolojik ders materyallerinin yararları hakkındaki görüşleri değerlendirildiği zaman,
teknolojik ders materyallerinin yararlarına ilişkin görüşleri değerlendirildiği zaman, teknolojik ders
materyallerinin ders motivasyonunu arttırdığı, bilgilerin daha kalıcı öğrenilmesine katkı sağladıkları,
dersleri sıkıcı olmaktan uzaklaştırdığı, kelime telaffuzlarının gelişmesine destek olduğu, birden fazla
duyu organına hitap ettiği, bu özellikleri ile öğrencilerin yabancı dil gelişimlerini desteklediği
bulunmuştur. Öğretmenlerin yabancı dil öğretiminde kullanılan teknolojik ders materyalleri konusunda
karşılaştıkları sorunlar değerlendirildiği zaman, sıklıkla karşılaşılan sorunların başında tablet ve
bilgisayar gibi teknolojik aletlerin eksikliği akıllı tahtaların donması, uygun programların fazla
olmaması ve internette yaşanılan kopmalar gibi sorunların geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar
Kelimeler: Eğitim, Yabancı dil öğretimi, Multimedya, Teknolojik ders materyalleri
Present study aimed to examine teacher views on the use of multimedia tools in second language
teaching. A total of 40 teachers working in the field of teaching Turkish as a foreign language were
included in the study. In the study conducted according to the qualitative research model, a
questionaire composed of 17 open-ended items developed by the researcher was practised in the
determination of the views of teachers about the topic. In the statistical analysis of the data obtained,
the content analysis method which is frequently used in qualitative researches was utilized. As a result
of the study, it was concluded that smart-board, books, e-book, computer, tablet computer, projection,
PowerPoint slides, presentations, listening texts, video tapes and word cards come to the top of the
technological course materials that need to be used in language teaching according to the teachers'
views. When teachers' views on the benefits of technological course materials were evaluated, ,it was
found that multimedia tools increase the motivation of the lesson, contribute to a more permanent
learning, remove lessons from being boring, support word vocabulary development, address multiple
sensory organs , with these features multimedia tools support foreign language development of the
students. When the problems faced by teachers about the technological course materials used in foreign
language teaching were evaluated, the most common problems were mainly problems of the lack of
technological tools such as tablets and computers, the freeze in smart-boards, the lack of suitable
programs and the breaks in the internet. Key Words: Education, Language teaching, Multimedia,
Technological course materials
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Bu araştırma yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında yer alan metinlerdeki
söz varlığını deyimler, atasözleri, ikilemeler, kalıp (ilişki) sözleri, terimleri temel alarak incelemek ve
betimlemektedir. Araştırmanın veri kaynağını yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan ders
kitaplarından Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe, Gazi Üniversitesi
Yabancılar İçin Türkçe öğretim setleri oluşturmaktadır. Araştırmada "doküman incelemesi yöntemi"
kullanılmıştır. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 1 (A1-A2), 2 (B1), 3 (B2-C1), Yedi İklim Yabancılar
İçin Türkçe A1, A2, B1, B2, C1, C2, Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe A1, A2, B1, B2, C1
ders kitaplarındaki metinlerde yer alan söz varlığı öğeleri doküman incelemesi yöntemiyle analiz
edilmiştir. Tespit edilen söz varlığı öğeleri kendi içinde sınıflandırılmıştır. Böylelikle hedef dille
kazandırılması planlanan ve öğretim setleri aracılığıyla aktarılmaya çalışılan söz varlığı öğeleri
belirlenmiş ve üç öğretim seti karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda en zengin söz
varlığına sahip öğretim setinin Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe olduğu belirlenmiştir. Yine en
zengin söz varlığına sahip kitap düzeyi Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe Öğretim setinde yer alan C2
düzeyidir. İncelenen bütün ders kitaplarında en fazla rastlanan söz varlığı öğesi ise terimlerdir. Bunu
deyimler, ikilemeler, kalıp sözler ve atasözlerinin takip ettiği görülmüştür. İncelenen ders kitaplarının
tümünde en az yer verilen söz varlığı öğesi atasözleridir. Sonuç olarak yabancılara Türkçe öğretimi
sürecinde kullanılan üç farklı set söz varlığı açısından değerlendirildiğinde söz varlığı öğelerinin
kitaplarda yer almaları bağlamında nicel ve nitel olarak farklılıklar gösterdikleri belirlenmiştir.
The aim of this study is to evaluate and describe the vocabulary items based on idioms, proverbs,
reduplications, slogans and terms used in the texts in the books of Turkish education as a foreign
language. Turkish for Foreigners published by Yeni Hitit, Turkish for Foreigners published by Yedi
İklim, and Turkish for Foreigners published by Gazi University which are the text books prepared for
Turkish education to foreigners are the data sources of this study. "Document review method" was used
in this study. The vocabulary items of the texts in Turkish for Foreigners 1 (A1-A2), 2 (B1), 3 (B2-C1)
published by Yeni Hitit, Turkish for Foreigners A1, A2, B1, B2, C1, C2 published by Yedi İklim, and
Turkish for Foreigners A1, A2, B1, B2, C1 published by Gazi University were analysed by using
document review method. The vocabulary items detected were classified in itself. Thereby, the
vocabulary items that were planned to be learnt through source language and also transferred through
education sets were defined and evaluated by comparing three education sets. At the end of the study, it
is designated that Turkish for Foreigners published by Yedi İklim education set has the richest
vocabulary items. Furthermore it is Turkish for Foreigners C2 published by Yedi İklim which has the
richest vocabulary items in terms of book level. It is initially the terms that are mostly seen as a
vocabulary item in the text books evaluated. It is seen that the terms are followed by idioms,
reduplications, slogans, and proverbs. The least used vocabulary item in the text books evaluated is the
proverbs. Consequently when three different sets used for Turkish education to foreigners are analysed
in terms of vocabulary, it is designated that there are quantitative and qualitative differences in the
usage of vocabulary items in the books.
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Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerinin mesleki gelişim
uygulamalarını, ihtiyaçlarını ve gelişimlerine zorluk çıkardığını düşündükleri faktörleri açıklamak ve
bu alanda farklı eğitim alarak çalışmaya başlamış öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları arasında
farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Ayrıca, ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bir mesleki gelişim
etkinliğinin öğretmenlerin algılarını nasıl etkilediği incelenmiştir. Bu amaçla ilk olarak bu alanda
çalışan 160 öğretmenin mesleki gelişim ihtiyaçları, uygulamaları, algıladıkları engeller ve mesleki
gelişim tercihleri anket aracılığıyla belirlenmiştir. Sonra Ankara'daki Türkçe öğretim merkezlerinden
rastgele seçilen 15 öğretmenle odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Bu görüşmelerden sonra gönüllü
katılımcıların mesleki gelişim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan seminer sonrasında öğretmenlerden
edindikleri bilgileri bir ders saatinde uygulamaya koyması istenmiş ve ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanan bir mesleki gelişim etkinliğinin mesleki gelişim etkinliklerine karşı algılarını nasıl etkilediği
konusunda fikir edinilmesine çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini Türkiye'de farklı üniversitelerdeki
TÖMER'lerde ve enstitülerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma yöntemi olarak
sıralı açıklayıcı karma desen kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve sayısal istatistik
analizlerinden ve görüşmelerde ise içerik analizinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre
katılımcı öğretmenlerin, mesleki gelişim etkinlikleri içinde genel olarak en fazla "meslektaşlarla bilgi
paylaşma", "alanla ilgili makale ve dergi okuma", etkinliklerine katılım gösterdikleri görülmüştür.
Öğretmenlerin hem ölçme-değerlendirme hem de öğretim alanında mesleki gelişim ihtiyacı hissettikleri
beceriler konuşma ve yazma becerileri olmuştur. Katılımcı öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları
yaş ve mesleki tecrübe, mezun olunan bölüm ve en son alınan dereceye göre farklılık gösterdiği
görülmüştür. Öğretmenlerin ihtiyaçlarının mezun oldukları bölümlere göre farklılık gösterdiği
gözlemlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin mesleki gelişime katılmalarında engel olarak algıladıkları en
büyük zorluklar hayatlarındaki yoğun tempo, çalışma takvimimin uygun olmayışı ve mesleki gelişim
faaliyetlerini gerçekleştirecek eğitmenlerin profesyonel anlamda yeterli olmaması olarak belirtilmiştir.
Araştırmada elde edilen sonuçlardan bir diğeri de öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik algılarının
genel olarak olumlu olmasıdır. Öğretmenlerin kendilerinin gelişim ihtiyacı hissettikleri bir alanda
eğitim almanın zaten olumlu olan mesleki gelişim algılarını daha da olumlu hale getirdiği
gözlemlenmiştir.
The study aimed to investigate the professional development practices, needs and obstacles that
teachers of Turkish as a foreign language perceive as the reasons for preventing their participation in
development activities and to examine whether there is a difference between the professional
development needs of teachers with different educational backgrounds. The study also aimed to figure
out how a professional development activity prepared in line with the teachers' needs affected their
perceptions of professional development. For this purpose, professional development needs, practices,
perceived obstacles and professional development preferences of teachers were first investigated
through a questionnaire. The questionnaire was administered to a total of 160 participants. Then, 15
teachers were interviewed in focus groups randomly selected from Turkish teaching centers (TÖMER)
in Ankara. After these interviews, a seminar was prepared in line with the professional development
needs of the volunteer participants to understand how a professional development activity, which was
prepared according to the needs of the teachers affected their perceptions of professional development
activities. The population of the study was teachers working in Turkish language centers and institutes
around Turkey. As a research method, the explanatory sequential mixed method was used. In the
analysis of the data, descriptive and prescriptive statistical analyses were conducted and content
analysis was used in the analysis of the interviews. According to the results, teachers mostly
participated in professional development activities such as "sharing information with colleagues",
"reading articles and magazines related to the field". The skills that teachers need to develop both in the
assessment and the teaching are speaking and writing skills. Professional development needs of the
teachers vary according to age, occupational experience, the department they graduated from and the
latest graduation degree. One other result obtained in the research was that teachers' perceptions
towards professional development are generally positive.
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Bu çalışmada, temel düzey (A1-A2) yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarının okuma metinlerinde
geçen kalıp sözlerin tespit edilmesi, akademik geçerliği olan "Araplar için Türkçe Konuşma Kılavuzu
Örneği" hazırlanması ve kalıp sözler ile hazırlanan konuşma kılavuzu örneğine dair Suriyeli
görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden
doküman analizi ve içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın materyalini; Gazi Üniversitesi TÖMER,
Yedi İklim Türkçe, İstanbul Yabancılar için Türkçe ve Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe setlerinin
temel düzey (A1-A2) ders kitapları oluşturmuştur. Bu setlerde geçen kalıp sözler tespit edilerek kalıp
sözler ve metin temalarından hareketle "Araplar için Türkçe Konuşma Kılavuzu Örneği"
hazırlanmıştır. Ayrıca 6 soruluk görüşme formuyla, temel düzeyde öğrenim gören 20 Suriye uyruklu
öğrencinin günlük konuşma kılavuzları ve kalıp sözlerle ilgili düşünceleri alınmıştır. Çalışma
sonucunda, 302 kalıp sözün 953 defa yinelendiği saptanmıştır. 8 kitap arasında, en fazla kalıp sözün
Yedi İklim Türkçe A1 Ders Kitabı'nda (f=252); en az kalıp sözün ise Yeni Hitit Türkçe A2 Ders
Kitabı'nda (f=22) kullanıldığı belirlenmiştir. Kitaplarda en fazla "merhaba" (f=54), "teşekkür ederim"
(f=53), "evet" (f=37), "buyurun" (f=34) ve "iyi günler" (f=32) kalıp sözleri tekrar etmiştir.
Gerçekleştirilen görüşmede öğrencilerin tümünün kalıp sözlerle ilgili bilgi sahibi oldukları (n=20);
kalıp sözleri kullanma konusunda kendilerini çok iyi (n=7), iyi (n=6) ve orta (n=7) düzeyde
sınıflandırdıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin gündelik konuşma sırasında yaşadıkları problemlerin
çoğunlukla akıcı konuşamamalarından (f=8) kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin günlük
konuşma kılavuzu kullanımlarının yetersiz olduğu (f=19); günlük konuşma kılavuzlarını genel olarak
olumlu karşıladıkları (f=11) ve özellikle "dil öğrenenler için faydalı" buldukları (f=11) sonuçlarına
ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler:Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ders Kitapları, Kalıp Sözler, Günlük
Konuşma Kılavuzu.
This study aimed to identify the model words used in reading texts for Turkish language instructional
textbooks for introductory level (A1-A2) foreigners and to prepare an academically valid "Turkish
Speaking Guide Sample for Arabs". The study used a document analysis and content analysis,
qualitative research methods and techniques. Sets from the Gazi University TOMER, Yedi Iklim
Turkish, Turkish for Istanbul Foreigners, and Yeni Hitit Turkish for Foreigners introductory level (A1A2) textbooks constituted the sampling of the study. A "Turkish Speaking Guide Sample for Arabs"
was prepared by identifying the model words used in these sets and in reference to model words and
text themes. The thoughts of 20 introductory-level Arab students regarding the daily speaking guides
and model words with a six-question interview form. The study determined that 302 model words were
repeated 953 times. It was reported that, among the eight books, the most model words were repeated
in the Yedi Iklim Turkish A1 Textbook (f=252) and the least model words were used in the Yeni Hitit
Turkish A2 Textbook (f=22). The model words of "merhaba" [hello] (f=54), "teşekkür ederim" [thank
you] (f=53), "buyurun" [there you go, go ahead] (f=34), and "iyi günler" [good day] (f=32) repeated
the most in the books. It was determined in the conducted interviews that all the students had
knowledge regarding the model words (n=20) and classified themselves on the use of these model
words as very good (n=7), good (n=6), and average (n=7). It was also concluded that the problems
students faced during daily conversation mostly (f=8) originated from being unable to speak fluently,
that their use of the daily speaking guide being insufficient (f=19), that a plurality found the daily
speaking guides to be useful (f=11), and found the daily speaking guides to be useful for languagelearners (f=11). Keywords: Turkish Instruction to Foreigners, Textbooks, Slogans, Daily Speaking
Guide.
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Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğrenen yabancı uyruklu 3. sınıf öğrencilerine fiil öğreniminde
dramatizasyon yönteminin etkisini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017- 2018 eğitim
öğretim yılında Hatay ili, Antakya merkez ilçesinde öğrenim gören 42 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada, ön test- son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Uzman görüşü alınarak
oluşturulan şarkı havuzundan seçilen fiiller; deney grubu öğrencilerine drama etkinlikleriyle; kontrol
grubu öğrencilerine ise geleneksel yöntemle anlatılmıştır. Uygulama başarısını ölçmek amacıyla,
araştırmacı tarafından oluşturulan 24 soruluk Fiil Başarı Testi ve uygulama sonrası öğrenci görüşlerini
belirlemek amacıyla Öğrenci Görüşme Formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Deney ve
kontrol grubunun ön testten ve son testten aldıkları puanları karşılaştırmak için Bağımsız Örneklem tTesti; deney grubunun ön test-son test puanlarını karşılaştırmak için Bağımlı Örneklem t-Testi
kullanılmıştır. Ayrıca cinsiyet açısından deney grubu ve kontrol grubunun başarı puanları da Bağımsız
Örneklem t-Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; drama yöntemiyle fiillerin anlatıldığı
deney grubu ile geleneksel yöntemle fiillerin anlatıldığı kontrol grubunun fiil başarı puanları arasında
deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deney grubunun ön test ve son test
puanları arasında son test lehine anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle;
drama yönteminin 3. sınıf düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin fiil öğrenme
başarısını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeninin ise deney ve kontrol grubu
öğrencileri üzerinde fiil öğrenimi konusunda anlamlı bir fark oluşturmadığı saptanmıştır. ANAHTAR
KELİMELER Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dramatizasyon Yöntemi, Fiil Öğretimi, Oyun.
The aim of this study is to determine the effect of dramatization method on the verb learning of 3rd
grade foreing students who learn Turkish. Studying group of the research includes 42 students who
studied in central district of Antakya in Hatay province within 2017- 2018 academic year. At the
research, experimental pattern with pretest and posttest control group was used. Verbs which were
selected from the song pool that was created by taking the expert opinion were told with drama
activities to the experiment group students and were told with traditional methods to the control group
students. For the purpose of measuring the success of the practice, Verb Success Test with 24 questions
which was prepared by the Researcher and student interview form in order to determine student
opinions after the practice was used as the tool of data collection. Independent Sample t-Test was used
to compare the points of the experimental and control groups from the pre-test and post-test. Dependent
Sample t-Test was used to compare the pre-test and the post-test points of the experimental group. In
addition, the achievement points of the experimental group and the control group in terms of gender
were analyzed with Independent Sample t-Test. As a result of the research; a significant difference was
determined in support of the experimental group between the verb achievement points of the
experimental group in which the verbs were told via drama method and the control group in which the
verbs were told via traditional methods. In addition, between the pre-test and post-test points of
experiment group, a significant difference was determined in support of the posttest. From this result; It
has been determined that drama method positively affects the verb learning achievement of foreign
students who learn Turkish at 3rd grade level. On the other hand, it was found that the gender variable
did not make a significant difference in verb learning of the experimental and control group students.
KEY WORDS Teaching Turkish to the Foreigners, Dramatization Method, Teaching Verbs, Game.
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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, 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
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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 Sorunlarıl 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 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, birçoköğretmen,
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,
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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 geçirilmediğinden bilgi yanlışları ve eksiklikleri,
yazım yanlışlıklan çok görülmektedir. Ders kitaplan; görsel ve işitsell 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 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,
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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 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
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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 metinler720 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
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
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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 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.
Hüsnü Ceylan, Dr.Öğr.Ü., Trakya Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HÜSNÜ CEYLAN
Yer Bilgisi: Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Diller Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dinleme = Listening ; Dinleme
becerisi = Listening skill ; Görev temelli öğretim = Task-based instruction
; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching
methods
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Göreve Dayalı Öğretim Yönteminin Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dinleme Becerisinde
Kullanılmasının AvantajlarıBu 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
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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 LanguageThis 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.
İbrahim Akış, Dr.Öğr.Ü., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
303716
Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında Türk imgesi / The image of
Turks in the coursebooks for teaching Turkish as a foreign language
Yazar:BAŞAK AKSOY
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM AKIŞ
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 ; Kültür = Culture ; Türk kültürü =
Turkish culture ; Türkler = Turks ; Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi =
Turkish lesson ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching
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Yabancı bir dili öğrenmek; yalnızca o dilin sistemini, dilbilgisi yapılarını öğrenmek değil aynı zamanda
yeni bir kültürle karşılaşmak, o kültürü tanımak ve öğrenmektir. Dil öğrenen birey, karşılaştığı yeni
kültürdeki bireylerin düşünce ve davranışlarını tanıyarak kendi kültürü ve öğrendiği kültür arasında
ilişkiler kurar, karşılaştırmalar yapar ve daha hoşgörülü bir bakış açısı kazanır. Kültür aktarım
süreçlerinin önem kazandığı günümüz yabancı dil öğretim süreçlerinde, dil öğretim malzemelerinin
önemli bir parçasını oluşturan ders kitapları da o dili konuşan toplum kaynaklıdır ve o dile ait kültürün
taşıyıcılığını yapar. Yabancı dil öğretmek amacıyla hazırlanmış ders kitaplarındaki metinlerin bilinçli
bir şekilde seçilmesiyle metinler, kültür iletiminde, verimli birer araç olabilirler. Bu araçların doğru
kullanılmasıyla uluslar, kendi kültürleri hakkında olumlu imgeler yaratabilir ya da var olan olumsuz
imgelerin karşısına çıkabilirler.Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında nasıl
bir Türk imgesi oluşturulduğunun incelenmesidir. Çalışmada, öncelikle, çalışmaya yön verecek olan
imge ve imgebilim kavramları tanımlanmıştır. Ardından geçmişten günümüze Avrupa'da Türk imgesi
üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ve Yabancı Dilim
Türkçe ders kitaplarındaki metin ve alıştırmalar incelenmiş; metin ve alıştırmalardaki Türk imgesi
tespit edilmiş; değerlendirilmiştir.
Learning a foreign language means not only learning the structural use of a language, but also meeting
a new culture, being acquainted with that culture, and finally adopting the culture. The learners of a
foreign language associate their own culture with the one they learn via recognizing the people?s
thoughts and attitudes in that new culture,and they also make comparisons between them; as a result,
they get more tolerant viewpoints. In the recent language teaching approaches among which the
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
342119
Romanya'da Türkçe öğretimi / Teaching Turkish language in Romania
Onaylandı
Yazar:CRISTINA ANAMARIA STEFAN
Yüksek
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM AKIŞ
Lisans
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Türkçe
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
2013
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
138 s.
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Romanya-Dobruca = Romanya-Dobruca ; Türkçe = Turkish ;
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
learning
Bu çalışmanın amacı, Romanya?daki Türk azınlığının tarihini tanıtıp ana dil ve yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminin izlediği yolu sunmaktadır. Bu açıdan, geçmişten bugüne kadar, farklı uluslararası
etkileşim ve siyasi bağlamda, ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin gelişimi izlenmiştir.
Bunun için ilk önce Türk azınlığın özellikleri ve tarihi sunularak Romanya?da Türkçe öğretiminin
üzerine etkisi açıklanmıştır. Romanya?da Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri
öğrenmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. İncelemenin somut bir temelde ilerlemesi için
Romen Milli İstatistik Enstitüsü, Orta, Doğu ve Güney- Doğu Avrupa Etnik İlişkiler Bölgesel Merkezi,
Romanya Eğitim Araştırma ve Gençlik Bakanlığı tarafından yayınlanan son bilgiler kullanılmıştır.
Çalışmanın bulgularından, Romanya?da Osmanlı İmparatorluğu?ndan bugüne kadar neredeyse
aralıksız olarak Türkçe öğretiminin devam ettiği sonucu çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Romanya,
Türkçe öğretimi, ana dili, yabancı dil, öğretim kurumları, dil öğretimi, anket
The aim of this research is to introduce the history of the Turkish minority in Romania and to present
the evolution of Turkish Language Education taught as a foreign language as well as a mother tongue.
In this context, the evolution of Taching Turkish as a foreign language and as a mother tongue had
been examined from the past until recently under different international interactions and political
backgrounds. By firstly presenting the characteristics and the history of the Turkish minority, the
influence of it upon the Teaching Turkish process in Romania had been explained. A survey was made
in order to find out what are the methods and techniques used while teaching Turkish in Romania. In
order to make the research go forward on a reliable basis, information given by national institutions
had been used. These institutions include The Romanian Institute of Statistics Regional Center of
Ethnic Relations in Middle, East and South East Europe, Romanian Ministry of Education, Research
and Youth. From the results of this study it is concluded that from the time of The Othoman Empire
until nowadays Turkish education has been almost continuously provided in Romania. Keywords:
Romania, teaching Turkish, mother tongue, foreign language, educational institutions, teaching
language, survey
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
356462
Özbekistan'da Türkiye Türkçesi eğitiminin yeni yaklaşım ve yöntemler
Onaylandı
açısından değerlendirilmesi / The evaluation of Turkish language education Yüksek
in Uzbekistan in terms of new approaches and methods
Lisans
Yazar:MEKHİRBAN ALLANİYAZOVA
Türkçe
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM AKIŞ
2014
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Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Dil 172 s.
Olarak Türkçe Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim
Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil eğitimi = Language education ; Dil öğretimi = Language
teaching ; Türkiye Türkçesi = Turkey Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Özbekistan = Uzbekistan ; Öğretim yöntemleri = Teaching
methods
Bu çalışmanın amacı, Özbekistan'da Türkiye Türkçesinin birinci ve ikinci yabancı dil olarak
öğretiminin izlediği yolu sunmaktadır. Bu bağlamda, geçmişten günümüze kadar Özbekistan'da
Türkiye Türkçesinin yabancı dil olarak öğretiminin gelişimi izlenmiştir. Bunun için ilk önce yabancı
dil öğretimindeki yaklaşım ve yöntemlerin tarihî gelişimi hakkında bilgi verilerek bunların
Özbekistan'daki Türkçe öğretimi üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Özbekistan'daki Türkçe
öğretiminde kullanılan yöntemleri öğrenmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. İncelemenin
ilerlemesinde Özbekistan Oliy va Orta Maxsus Ta'lim Vazirligi (Özbekistan Yüksek ve Orta Mahsus
Eğitim Bakanlığı), Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan güncel bilgiler
kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Özbekistan'da Türkiye Türkçesi öğretiminin temelinin
atılmasından bugüne kadar izlediği seyirde gelişmekte olduğu ancak yabancı dil olarak Türkçe
eğitiminde yeterli olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Özbekistan, Türkçe öğretimi,
yabancı dil, öğretim kurumları, dil öğretimi, anket, yöntem, yaklaşım
The aim of this study is to present an evaluation of Turkish language education in Uzbekistan as the
first and second foreign language. In this context, the development of Turkish language education in
Uzbekistan is studied. First a historical review of the approaches and methods in foreign language
teaching is presented and the effects of them on Turkish language education in Uzbekistan are
explained. A survey has been conducted to collect data about the methods used in Turkish language
education in Uzbekistan. In the study, up-to-date information published by Uzbekistan Ministry of
Higher and Secondary Special Education, Turkish Cooperation and Coordination Agency has been
used. At the end of the study, it has been found out that Turkish language education has been
continuing to improve, but this improvement is not adequate for Turkish language education. Key
words: Uzbekistan, Turkish language education, foreign language, educational institutions, language
teaching, survey, method, approach
Tez No İndirme Tez Künye
361777
Ukrayna'da Türkçe öğretimi / Turkish language teaching in Ukraine
Yazar:DARİA ANDRİİENKO
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM AKIŞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Türkoloji = Turcology ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Ukrayna = Ukraine ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language learning
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2014
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Toplumların kültürünü en iyi yansıtan olguların başında dil gelmektedir. Hatta sözkonusu toplumun
kültürüyle tam anlamıyla yoğurulmamış ise bırakınız dilin kültürü yansıtmasını, o toplumda sağlıklı bir
iletişim bile mümkün olmayabilir. Köklü bir geçmişe sahip Türk dili dünyanın birçok ülkesinde
konuşulmaktadır. Etnik olarak bağlarının bulunduğu ülkelerde konuşulması bir yana artık dünyanın çok
farklı ülkelerinde Türkçe'ye ciddi anlamda bir merak uyandığı gözlemlenmektedir. Bu ülkelerden birisi
de Ukrayna'dır. Bu çalışmada, geçmişten günümüze Ukrayna'da Türkçe öğretimi araştırılıp
tartışılmıştır. Sovyetler Birliği öncesinden günümüze kadar süregelen dönemde bu ülkedeki Türk dili
hakkında çalışma yapan bilim adamları hakkında bilgilere de yer verilmiştir. Araştırma, Ukrayna'da
konu hakkında literatür taramaları yapılması suretiyle hazırlanmıştır. Özellikle Sovyetler Birliği
döneminde ülkede Türkçe öğretiminin sekteye uğramasından dolayı sistematik biçimde verilere
ulaşılması mümkün olmamıştır. Yine de farklı üniversitelerin kütüphanelerinde konu hakkında eserler
bulunması araştırmanın sınırlılıklarını büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Çalışmanın ilk bölümlerinde
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Türk Dili ve Türkoloji bilimine katkı sağlayan bilim adamlarının çalışmaları hakkında bilgiler
verilmiştir. Üçüncü bölümde Ukrayna'da Türkçe öğreten eğitim kurumları araştırılmış ve bu okullar
hakkında bilgiler ortaya konulmuştur. Sonuçta Ukrayna'da Türkçenin her geçen gün daha çok sevildiği
görülmüş; bu ülkede insanların Türkçe'ye gün geçtikçe daha fazla ilgi duyduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Türkoloji, Ukrayna
Language is the best mark of society's culture. If society's culture and language don't have a good
relationship that society wouldn't get a good communication. Turkish language has a long history;
many countries communicate in Turkish language. Lots of country interest in Turkish. Ukraine is one
of them. Turkish education in Ukraine was researched in this work. A lot of scientists who lived before
USSR and after USSR have different opinions about studying Turkish in other countries. Literature
research was conducted in this work. In USSR period Turkish education stagnated. So there is not
enough data about that period. But books found in the libraries of different universities and barriers
have disappeared. In the first parts of study, has information about scientists who contributed Turkish
language. In the third part, Ukrainian schools researched who has Turkish education. Finally, that study
shows Turkish language was loved in Ukraine. Key Words: Turkish teaching, Turkology, Ukraine
ez No İndirme Tez Künye
451469
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenene yönelik dil ihtiyaç
analizi: Kosova örneği / The analysis of language needs in teaching
Turkish to foreigners: An example of Kosova
Yazar:GÖKBEN JILTA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM AKIŞ
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:Dil ihtiyaç analizi = Language need analysis ; Kosova = Kosovo ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi
= Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yabancılar = Foreigners
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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
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
563600
Türk dünyasında Türkiye Türkçesi öğreten Türkçe ders kitaplarında Türk
imgesi / The Turkish image in the textbooks that teach Turkey's Turkish
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Yazar:DENİZ AKDEMİR
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM AKIŞ
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Günümüzde dil öğretiminde dilbilgisi öğrenmenin yeterli olmadığı fark edilmiş ve yeni yöntemler
uygulanmaya başlamıştır. Dil-kültür ilişkisi kapsamında, dilin kültür aktarıcısı olduğu
unutulmamalıdır. Bir dil öğrenmek aynı zamanda o milletin kültürünü de öğrenmek anlamına
gelmektedir. Bu yüzden dil öğretiminin daha etkili olabilmesi için hazırlanan kitaplarda, kültür
aktarımına özen gösterilmelidir. Dil öğretimi için hazırlanan kitaplarda kültür aktarımı ile kişilerin
kafasında bir imge oluşturulabilir veya oluşmuş bir imge varsa bu imge değiştirilebilir. Bu çalışmanın
amacı, Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi öğreten ders kitaplarındaki Türk imgesini araştırmaktır. İlk
olarak çalışmaya yön veren kültür, imge ve imgebilim kavramları açıklanmıştır. Sonraki bölümde Türk
Dünyasındaki Türk imajıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Günümüzde bağımsız Türk Cumhuriyetleri
üzerindeki etkisi yatsınamayacak Sovyet Dönemi de ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Çalışmanın
son bölümünde ise "Türk Dünyası İçin Temel, Orta, İleri Türkçe Alıştırma ve Metinler Kitabı'' ile
"Türkçe Öğreniyoruz Orhun'' kitaplarındaki metinler ve alıştırmalar incelenmiş; oluşturulan Türk
imgesi tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir.
Today, it is recognized that learning grammar in language teaching is not enough and new methods
have been introduced. It should be kept in mind that language is a culture transmitter in the context of
language-culture relationship. Learning a language also means learning the culture of that nation.
Therefore, in books prepared for language teaching to be more effective, attention should be given to
transfer culture. In the books prepared for a language teaching, an image can be created in the minds of
the people with the transfer of culture or this image can be changed if there is an image formed. The
aim of this study was to investigate the Turkish image in the textbooks that teach Turkey's Turkish
language in the Turkish world. Firstly, the concepts of culture, image and imagery which guiding the
study are explained. In the next section, information about Turkish image in the Turkish World is
given. The Soviet period, whose effect on the independent Turkish Republics cannot be
underestimated, is examined under a separate title. In the last part of the study, ''Turkish with Basic,
Intermediate, Advanced Turkish Exercises and Texts for Turkish World'' and ''We are Learning
Turkish Orkhun'' the texts and exercises in the books were examined; and the Turkish image created in
these books has been identified and evaluated.
İbrahim Gültekin, Doç.Dr., Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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/ Comparative analysis of interactive books in foreign language teaching
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Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Teknoloji destekli öğretim = Technology based instruction ; Türkçe
= Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Zenginleştirilmiş kitaplar = Enriched books
Günümüzde teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuş durumdadır. Sanayiden bilime, sağlıktan
ulaşıma kadar birçok alanda etkisini hissettiren teknolojik gelişmeler eğitim hayatımızda da birtakım
değişim ve gelişimleri beraberinde getirmiştir. Değişen dünya koşulları nedeniyle insanların vakitleri
her geçen gün azalmakta bilgisayar, internet ve mobil cihazlarla yapılan dil öğretimleri daha fazla
tercih edilir hâle gelmektedir. Teknoloji tabanlı öğretim araçlarının yaygınlaşması bu durumun kanıtı
niteliğindedir. Z-Kitap Uygulamaları bu araçların en kolay hazırlanabilen ve maliyet açısından en
uygun örneklerinden biridir. Basılı bir kitabı etkileşimli hâle dönüştürmek, günümüz teknolojisiyle kısa
sürede gerçekleştirilebilmektedir. Hatta serbest piyasa şartlarında bu hizmeti ücretsiz sunan firmalar
bile bulunmaktadır. Bu çalışmada, yurt dışında Türkçe öğretim faaliyetleri gerçekleştiren Yunus Emre
Enstitüsünün hazırlamış olduğu Yedi İklim Türkçe Zenginleştirilmiş Kitap (Z-Kitap) Uygulaması ile
İngilizce öğretimini dünya genelinde birçok materyal ve kitapla yapan Oxford Üniversitesinin New
English File iTool Uygulaması çalıştığı platform, barındırdığı içerik, içeriklerin güncellenebilirliği,
internet gereksinimleri, dosya boyutu ve taşınabilirlik, kullanıcı deneyimlerinin kaydedilmesi, sayfa
yönetim araçları ve yardım ekranları ile etkinlik şablonları açısından incelenmiştir. Bunun yanı sıra zkitap uygulamalarının ne olduğu ve ne gibi özellikler ihtiva ettiğine ilişkin bilgiler sunulmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre Yedi İklim Türkçe Z-Kitap Uygulamasının çalıştığı platform, içeriklerin
güncellenebilirliği, dosya boyutu ve taşınabilirlik, kullanıcı deneyimlerinin kaydedilmesi ve etkinlik
şablonları açısından, New English File iTools Uygulamasının ise barındırdığı içerik, internet
gereksinimleri ve sayfa yönetim araçları ile yardım ekranı açısından kullanıcılara daha fazla avantaj
sunduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Zenginleştirilmiş Kitap (Z-Kitap), Teknoloji Tabanlı
Öğretim, Dil Öğretim Araçları, Yabancı Dil Öğretimi
Nowadays, technology has become an indispensable part of our lives. The technological advancements
that have made their impact felt from industry to science, and from health to transportation have
brought some changes and developments alongside themselves in our lives. Due to the changing
conditions around the world, people have less time day by day, and language instruction made by the
computers, internet and mobile devices have become more preferred. The proliferation of the
technology based teaching tools is characterized as an evidence of this situation. The E-Book (Z-Kitap)
Applications is one of the most appropriate examples of those tools in terms of preparation and cost.
Transforming a published book into an interactive book may be realized in a fairly short amount of
time with today's technology. Indeed, there are even firms that provide this service for free under the
free market conditions. In this study, the New English File iTool Application of the Oxford University
that carry out teaching English around the world with many materials and books and the Seven Seasons
Turkish Enhanced Book Application (E-Book) [Yedi İklim Türkçe Zenginleştirilmiş Kitap (Z-Kitap)
Uygulaması] of the Yunus Emre Institute that carries out Turkish teaching activities abroad are
analyzed in terms of the platform on which it works, the contents that it has, its ability to update its
contents, internet requirements, file size and portability, ability to record users' experiences, page
management tools, help screens and activity templates. Besides, information is provided regarding
what the E-Book applications are and what kind of characteristics they include. According to the
findings of the study, it has been determined that the Seven Seasons Turkish E-Book Application
provided more advantages to the users in terms of the platform on which it works, its ability to update
its contents, file size and portability, ability to record users' experiences and the activity templates
while the New English File iTools Application provided more advantages to the users in terms of the
contents that it has, its internet requirements, page management tools, and help screens. Keywords:
Enhanced Book (E-Book), Technology Based Instruction, Language Instruction Tools, Foreign
Language Teaching
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Bu çalışma; Tiflis YEE'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme ihtiyaçları ve
motivasyon engellerinin cinsiyet, yaş, meslek, eğitim durumu, daha önce Türkiye'ye gidip gitmeme vb.
durumlara göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemek ve Türkçe öğrenenlerin dil
öğrenme ihtiyaçları ile motivasyon engelleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Araştırma Tiflis YEE'de 2018 yılında A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeylerinde olan 108 kursiyer üzerinde
yapılmıştır. Araştırmanın verileri Iwai vd. (1998) tarafından "Japanese Language Needs Analysis"
isimli çalışmada kullanılan ve Çangal (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Türkçe Öğrenme
İhtiyaçları Ölçeği ile Kikuchi ve Sakai (2009) tarafından geliştirilen, Altunkaya ve Boylu (2018)
tarafından Türkçeye uyarlanan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Motivasyon Engelleri
Anketi kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada genel tarama yöntemlerinden biri olarak kabul edilen
ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinin yapılabilmesi için öncelikli olarak
Kolmogorov Smirnov testi sonuçları, çarpıklık-basıklık değerleri ve histogram grafikleri ile verilerin
dağılımına bakılmıştır. Normal dağılım göstermediğinin anlaşılması üzerine verilerin analizi için
betimsel istatistik sonuçlarıyla birlikte non-parametrik testlerden Kruskal Wallis-H testi, Mann
Whitney-U testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan bütün analizlerde SPSS 25
paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Tiflis YEE'de Türkçe öğrenen kursiyerlerin
dil öğrenme ihtiyaçları "Ticaret Yapma, Eğitim ve İş İmkânı, Bireysel İlgi ve İhtiyaçlar ile Sınıf İçi
İletişim Kurma" olmak üzere toplam dört alt boyutta ele alınmıştır. Kursiyerlerin dil öğrenme
ihtiyaçları sırasıyla Sınıf İçi İletişim Kurma, Eğitim ve İş İmkânı, Ticaret Yapma ile Bireysel İlgi ve
İhtiyaçlar olarak belirlenmiştir. Bunlardan Sınıf İçi İletişim Kurma ile Eğitim ve İş İmkânı alt
boyutundan elde edilen puan ortalaması yüksek düzeydedir. Ticaret Yapma alt boyutunun ortalaması
orta; Bireysel İlgi ve İhtiyaçlar alt boyutunun ortalaması ise zayıf düzeyde çıkmıştır. Ölçek genelinden
elde edilen sonuçlara göre Tiflis YEE'de Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları yüksek
düzeydedir. Tiflis YEE'de Türkçe öğrenen kursiyerlerin motivasyon engelleri "Öğrencilerin Hisleri ile
İlgili Engeller, Yetersiz Materyal Kullanımı, İletişim Engelleri, Öğretmenlerin Yetkinliği ve Öğretim
Stilleri" olmak üzere toplam dört alt boyutta incelenmiştir. Öğrencilerin motivasyon engellerinin hem
ölçek genelinde hem de ölçeğin alt boyutlarında düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
durum, kursiyerlerin motivasyonlarının yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Kursiyerlerin
dil öğrenme ihtiyaçları ile motivasyon engelleri arasındaki ilişki incelendiğinde pozitif yönlü ancak
zayıf düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Bu durum dil öğrenme ihtiyacı arttıkça motivasyon engellerinin
de arttığı anlamına gelmektedir. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretimi, ihtiyaç,
motivasyon, Yunus Emre Enstitüsü
The purpose of this research is to examine whether the language learning needs and motivational
challenges of learners of Turkish language in the YEI of Tbilisi reveal a significant difference based on
gender, age, occupation, educational background, having been to Turkey etc. and to determine the
relationship between the language learning needs and motivational challenges of learners of Turkish
Language. The research was conducted among 108 trainees at A2, B1, B2, C1 and C2 levels of Turkish
language proficiency during 2018 year in the YEI of Tbilisi. The data were collected by utilizing the
Turkish Language Needs Analysis which was used by Iwai, et al. (1998) in the study titled "Japanese
Language Needs Analysis" and adapted to Turkish by Çangal (2013) and Motivational Challenges
Questionnaire of Learners of Turkish Language as a Foreign Language which was developed by
Kikuchi and Sakai (2009) and adapted to Turkish by Altunkaya and Boylu (2018). In this study,
relational screening method – which is accepted as one of the general screening methods – was
utilized. In order to analyze data; Kolmogorov Smirnov Test results, skewness-kurtosis values and
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histogram graphs were examined together with distribution of data. After having realized that data had
not revealed normal distribution; non-parametric Kruskal Wallis-H test, Mann Whitney-U test and
Spearman Correlation Analysis were used together with descriptive statistical results for the analysis of
data. The SPSS 25 package program was used in all analyzes. As a result of this research, the learning
language learning needs of trainees who learn Turkish in the YEI of Tbilisi were approached in four
sub-dimensions; "Trade, Educational and Job Opportunities, Individual Attention and Needs and
Communication in The Classroom". Language learning needs of trainees were identified as
Communication in The Classroom, Educational and Job Opportunities, Trade and, Personal Needs and
Communication Respectively. The average score obtained from Communication in The Classroom and
Educational and Job Opportunities sub-dimensions is high. While the average score of Trade subdimension is medium; it is at a low level for Trade sub-dimension. According to the overall results
obtained from the scale, the language learning needs of the trainees who learn Turkish at the YEI of
Tbilisi is at a high level. The motivational challenges of learners of Turkish Language in the YEI of
Tbilisi were categorized in four sub-dimensions: " Challenges Related to The Feelings of Students, Use
of Inadequate Materials, Communication Barriers, Competence of Teachers and Teaching Sytles". It is
concluded that the motivational challenges of the students are low in both overall scale and subdimensions of the scale. This result could be interpreted as the high motivation of trainees. When the
relationship between the language learning needs of learners and motivational challenges was
examined; a positive, however, a weak relation was found. This means that, as the need for language
learning increases, the motivationals challanges increase as well. Keywords: Teaching Turkish to
Speakers of Other Languages, Need, Motivation.
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16. yüzyılda Türk-İngiliz diplomatik ve siyasi ilişkilerinin başlamasıyla birlikte İngiliz tüccarlar ile
seyyahların Osmanlı'ya ilgileri giderek artmıştır. Bu tüccar ve seyyahlardan bazıları, İngiltere'ye
döndüklerinde Türkiye'ye ilişkin gözlemlerini ve deneyimlerini içeren seyahatnameler yayımlamıştır.
Seyahatnamelere diplomatik raporlar, mektuplar ve bazı tarih kitapları da eklenebilir. İngilizlerin
Türklerle ilgili yaptığı araştırma ve çalışmalar yeni değildir. Fakat bu araştırma ve çalışmaların tam
olarak İngilizlere Türkçe öğretme kaygısı taşımadıkları söylenebilir. Bunlar İngilizlere Türkçe
öğretimine yönelik müstakil bir eser niteliğine sahip değildir. Araştırmalar İngilizlere Türkçe öğretmek
için yazılan eserlerin 18. yüzyılda olduğunu göstermektedir. Eser; İngilizlere, İngilizce bilen
yabancılara, Rum ve Ermenilerin ağırlıklı olarak bulunduğu kolejdeki öğrencilere Türkçe öğretmek
amacıyla yazılmıştır. Bu araştırmada, nitel araştırmanın veri toplama yöntemlerinden olan doküman
inceleme yöntemi kullanılmıştır."Ottoman Turkish Conversation Grammar" adlı eser, Protestanlığı
yaymak amacıyla kurulan Merzifon Anadolu Kolejinde öğretmenlik yapan Ermeni asıllı yazar ve
araştırmacı V. H. Hagopian tarafından 1907'de yayımlanmıştır. Çeviri yazılı bir eser olan "Ottoman
Turkish Conversation Grammar" şekil ve muhteva bakımından incelenmiş; dil bilgisi öğretimi, dil
öğretimi ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri, dil becerileri, alfabe, harf yöntemi, öğretim dili, kültürel
farkındalık ve kültürlerarası etkileşim/iletişim gibi çeşitli unsurlar açısından ele alınmıştır. Ayrıca
metinlere ve metinlerin türlerine kültürlerarası aktarım üzerinden yaklaşılmıştır. Yazar eserinin ön
sözünde Osmanlı Türkçesinde ilk defa kendisi tarafından uygulandığını söylediği Gaspey-Otto-Sauer
mükâleme yöntemine yer vermiştir. Gerek eserin biçimsel özellikleri gerekse dil öğretimi için izlenen
yöntem açısından, yazıldığı dönemin koşullarında Hagopian'ın daha farklı ve yeni bir metot uyguladığı
görülmektedir.
Together with the onset of Turkish-British diplomatic and political relations in the 16th century, the
interest of British merchants and pilgrims to Turkey increased gradually. Some of these merchants and
pilgrims published travel books involving observations and experiences concerning Turkey when they
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returned to England (Great Britain). Diplomatic reports, letters and some history books could be
appended to these travel books. The British research and studies about Turks are not a new concept.
However, it could be said that this reseach and studies does not fully concern Turkish language
teaching to the British.These do not qualify as an independent work devoted to teaching Turkish to
British. Research shows that pieces written with the aim of teaching Turkish to the British belong to the
18th century. The book was written with the purpose of teaching Turkish to the British and foreigners
speaking English as well as the students of the College who were predominantly Greek or Armenian.
In this study, document review method, which is one of the data collection methods of qualitative
research was used. The work with the name "Ottoman-Turkish Conversation Grammar" was published
in 1907 by V.Hagopian who was a writer and researcher, and a teacher at Merzifon Anatolian College
which was founded to achieve the dissemination of Protestanism. "Ottoman Turkish Conversation
Grammar", which is a translation work, was examined in terms of form and content and discussed in
terms of various elements such as grammar teaching, principles, methods and techniques of language
teaching, language skills, alphabet, phonic teaching methods, medium of instruction, cultural
awareness and interculturalcommunication and interaction. Moreover, texts and the types of texts have
been approached through intercultural transmission. The author included the Gaspey-Otto-Sauer
Dialogue Method which he gave credit to himselffor applying this method for the first time in the
preface of the book. In terms of both morphological properties of the work and the method followed for
language teaching, it is seen that Hagopian implemented a different and new method under the
circumstances of the period in which it was written.
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ÖZET Koçak, Nihal, "Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitap Setlerinde Dil Bilgisi Öğretimi", Yüksek
Lisans Tezi, Kırıkkale, 2019 Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğrenimi; ekonomi, siyaset,
turizm ve yükseköğrenim gibi farklı değişkenlere bağlı olarak son yıllarda uluslararası ölçekte rağbet
gören bir iş ve edinim hâline gelmiştir. Bu reel durumdan hareketle Türkçe öğretimi de uluslararası dil
öğretimi standartlarına uygun olarak ilerleme kaydetmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak gördüğü bu
rağbete paralel olarak modern dil öğretimi yöntem ve uygulamaları çerçevesinde üniversitelerin Türkçe
Öğretim Merkezleri, kamu veya özel olmak üzere çeşitli kurumlar Türkçe öğretimi kitap setleri
hazırlamışlardır. Mezkûr kitap setleri aynı zamanda Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre
yazıldığı ifade edilmektedir. DİAOBM'de dil öğretimi daha çok sosyal iletişimsel, işlevsel ve eylem
odaklı yaklaşıma göre olması gerektiği vurgulamaktadır. Türkçe kitap setleri de bu yaklaşımlar göz
önüne alınarak yazılmalı ve buna göre dil bilgisi öğretimine bir amaç olarak değil araç olarak ve
işlevsel boyutuyla yer verilmesi gerekir. Bu tez çalışmasında mezkûr kitap setlerinin dil bilgisi
öğretimine, ne kadar/hangi ölçüde yer verdikleri, dil bilgisi öğretiminde modern dil öğretimi
yaklaşımlarına uygunlukları hususu incelenmiştir. Bu araştırma için öncelikle dört kitap seti
belirlenmiş ve bu setlerdeki dil bilgisi öğretimine ne ölçüde yer verildiği, etkinlik türleri, dil bilgisi
öğretimine yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri, kitap setlerinin dil bilgisi bağlamında birbiriyle
benzerlikleri ve benzemeyen yönleri ile DİAOBM'de ortaya koyulan dil bilgisi öğretimi yaklaşıma
uygunluk hususları incelenmiştir. Doküman analizinin yapıldığı bu çalışma sonunda Türkçenin yabancı
dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminin süreçleri, nasıl işlendiği alt
problem cümleleri çerçevesinde dil bilgisi öğretiminin güncel ve kullanılabilir olma durumu hakkında
değerlendirmeler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders
Kitabı, Dil Bilgisi Öğretimi
ABSTRACT Koçak, Nihal, "Turkish Education to Foreigners Grammar Teaching in Book Sets",
Master Thesis, Kırıkkale, 2019 Teaching and learning Turkish as a foreign language; it has become an
internationally popular business and acquisition in recent years due to different variables such as
economy, politics, tourism and higher education. Starting from this real situation, Turkish teaching has
made progress in accordance with international language teaching standards, too. In parallel with this
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demand, which considers Turkish as a foreign language, within the framework of modern language
teaching methods and practices, TÖMERs of universities, various institutions, public or private, have
prepared Turkish education book sets. The aforementioned book sets also express to be written
according to the Common European Framework of Recommendations for Languages. In DIAOBM,
language teaching emphasizes that it should be based on a social communicative, functional and action
oriented approach. Turkish book sets should be written considering these approaches and grammar
teaching should be included as a tool not purpose and functional dimension. In this thesis, grammar
teaching of the aforementioned books, how / to what extent have included, in grammar teaching and
their suitabilities to modern language education approaches are examined. For this research, at first,
four sets of books have been determined and the extent to which grammar teaching is used, the types of
activities, measurement and evaluation methods for grammar teaching, similarities of book sets in the
context of grammar and dissimilar aspect and the suitability of the grammar teaching approach
presented in the DIAOBM. At the end of this study in which document analysis was executed, how the
processes of grammar teaching are processed in the textbooks used in teaching Turkish as a foreign
language, and evaluations of the current and usable status of grammar teaching within the framework
of sub-problems were evaluated. Key Words: Turkish Education, Turkish Education Textbook to
Foreigners, Grammar Teaching
İclal Ergenç, Prof., Emekli
Tez No İndirme Tez Künye
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

Durumu
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 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
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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
İhsan Kalenderoğlu, Prof., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
381590
Kültürlerarası iletişimsel yeterlilik bağlamında yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi ders kitaplarının değerlendirilmesi / Intercultural
communı̇ catı̇ ve 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:
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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. 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
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
381478
Tarihsel süreç içerisinde Irak'ta Türkçe eğitimi ve öğretimi: 19182014 / Turkish education and teaching in Iraq theousghout historical
process: 1918-2014
Yazar:İBRAHİM DMERAL
Danışman: DOÇ. DR. İHSAN KALENDEROĞLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Irak = Iraq ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
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2014
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Bu çalışma, ana dili eğitiminin önemi ışığında, Irak'ta Türkçe eğitiminin geçmişten günümüze kadar
tarihsel sürecinin, mevcut durumunun incelenerek tespit edilmesi ve yaşanan sorunlara yönelik çözüm
önerilerini sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Buna göre Irak'ta
Türkçe öğretiminin tarihî süreçteki eğitim ve öğretim faaliyetlerini ortaya koyabilmek adına Irak
Hükümeti, Irak Parlamentosu, Irak Eğitim Bakanlığı ve benzeri kurumların arşiv belgeleri ile
Türkmence eğitimine ilişkin kitap, gazete, dergi ve makaleler incelenmiş; 2003 yılında kurulan
Türkmen Eğitim Heyeti üyeleri, Türkmence eğitim süreci içinde görev yapmış ve daha sonra bu görevi
bırakmış kişiler, Kerkük İl Eğitim Müdürlüğü Türkmence Eğitimi Bölüm Müdürleri, Türkmence
eğitimi ile ilgili bilimsel çalışması olanların ve Türkmence eğitimi öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır.
Araştırmanın evrenini, tarihî süreçte Türkmence eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü ülkelerden
biri olan Irak Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Nitel araştırma olmasından ötürü 1930-2013 yılları
arasında yayımlanmış Irak Hükümeti, Irak Parlamentosu, Irak Eğitim Bakanlığı ve benzeri kurumların
Arapça arşiv belgeleri; 1918-2013 yılları arasında basılmış, Türkmence eğitimine ilişkin kitap, gazete,
dergi ve makaleler; 2012-2013 yıllarında görevde bulunan Türkmen Eğitim Heyeti üyeleri; 2004-2013
arası Kerkük İl Eğitimi Müdürlüğü Türkmence Eğitimi Bölüm Müdürleri; Türkmence eğitim süreci
içinde görev yapmış ve daha sonra bırakmış kişiler; 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı'nda (Musalla
İlkokulu, Gürgür Baba İlkokulu, Hicri Dede İlkokulu, Yedi Kızlar İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Altun
Köprü İlkokulu, Güneş İlkokulu, Kışla İlkokulu, Sarıkâhya İlkokulu, Kardeşlik İlkokulu, Adalet
İlkokulu, Mescid Aksa İlkokulu, Topkapı İlkokulu, Fatma Ana İlkokulu, Aktaş İlkokulu, Fuzuli
İlkokulu, Mehmet Sadık İlkokulu, 16 AB İlkokulu, Şehit El-Sadır İlkokulu, Türkmen Kızı İlkokulu,
Avcı İlkokulu, Leylan İlkokulu, Hassa su İlkokulu, Muhtaroğlu İlkokulu, Hürriyet Ortaokulu, Mehmet
İzzet Hattat Ortaokulu, Kurtuluş Ortaokulu, Parlak Ortaokulu, Şetulu Ortaokulu, Yahyave Ortaokulu,
Barış Ortaokulu, El-Rafideyin Kız Lisesi, Esma Kız Lisesi, Hacer Kız Lisesi, Altun Köprü Kız Lisesi,
Kale Kız Lisesi, Altun Köprü Erkek Lisesi, Musalla Erkek Lisesi, Barış Lisesi ve Öğretmenler
Enstitüsü) okullarında görev yapmakta olan Türkmence öğretmenleri ise bu araştırmanın çalışma
grubunu teşkil etmektedir. Doküman analizi ve görüşme tekniklerinden yararlanan bu araştırma için
geçmişten günümüze kadar Türkmenlerin anayasal ve kültürel haklarına değinen Arapça belgeler Irak
Hükümeti, Irak Parlamentosu, Irak Eğitim Bakanlığı ve benzeri kurumların arşivlerinden gerekli resmî
izinler alınmak suretiyle temin edilmiştir. 1918-2013 yılları arasında basılmış, Türkmence eğitimine
ilişkin kitap, gazete, dergi ve makaleler ise Irak'taki kütüphaneler (ITC Kütüphanesi, Türkmenli Kültür
Merkezi Kütüphanesi, Bağdat Kardaşlık Ocağı Kütüphanesi), kitapçılar ve araştırmacı-yazarlara
müracaat edilerek toplanmıştır. Görüşme verileri ise çalışma grubunda yer alan bazı kişilerle yüz yüze
görüşülerek ses kaydı yapmak sureti ile hazırlanmıştır. Fakat resmî görevde bulunan kişilerle yapılan
görüşmeler, ses kaydına izin verilmediğinden, not alınarak kaydedilmiştir. Kerkük İl Eğitim
Müdürlüğünde faaliyet gösteren Türkmence Eğitimi Bölümü, Irak Eğitim Bakanlığı, Irak Parlamentosu
Arşivi, Irak Eğitim Bakanlığı altında faaliyet gösteren Türkmence Eğitimi Genel Müdürlüğünden
alınan belgelerin konuyla ilgili olan bölümleri Arapça aslından Türkçeye çevrilmiş ve Türkmence
eğitimiyle ilgili bölümleri irdelenmiştir. Daha sonra 1918-2013 yılları arasında Türkmence eğitimi ile
ilgili yazılan kitap, makale, dergi, gazete yazısı ve belgeler incelenerek, Kraliyet Dönemi (1918-1958),
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Cumhuriyet Dönemi (1958-1968), Baas Partisi Dönemi (1968-1978), Saddam İktidarı Dönemi (19782003) ve ABD İşgali Sonrası Dönem (2003-2013) yıllarına göre tasnif edilerek içerik analiziyle
kullanılmıştır. Ayrıca araştırma sırasında Türkmence eğitimi ile ilgili görevde olan kişiler, faaliyet
gösteren kurumlar, öğretmenler, müfettiş ve okul müdürleri ile yapılan bireysel ve toplu görüşmelerde,
ses kayıt cihazıyla veya not alınarak kaydedilen veriler deşifre edilerek betimsel analize tabi
tutulmuştur. Yapılan incelemeler ışığında Irak'ta Türkçe eğitimi ve öğretimine dair sorunlara yönelik
çözüm önerilerine de yer verilmiştir.
This study intends to determine the historical progress and current situation of Turkish education and
instruction by examining and to present solutions for problems lived. Qualitative research method is
used in this study. According to it, to put into the Turkish educational and instructional activites
throughout history, Iraqian Government's, Iraqian Parliament's, Iraqi Ministry of Education etc.
institution's archive documents and books, newspapers, magazines and articles about Turkmen
language were investigated. Turkmen Language Education Commitee (established in 2003) members',
people who served and after retired in Turkmen language education process or have scientific
researches on Turkmen language, Kirkuk Provincial Directorate of Education Turkmen Language
Education Department Directors' and Turkmen Language teachers' opinion were received. Republic of
Iraq in which Turkmen language education is progressing throughout historical process constitutes the
universe of this study. Because of the features of this study as a qualitative research, work group is
listed: Arabic archive documents that published between 1930-2013 years of Iraqian Government,
Iraqian Parliament, Iraqi Ministry of Education etc. institutions, books, magazines, articles published
between 1918-2013 about Turkmen language education and instruction, Turkmen Language Education
Commitee members who served between 2012-2013 years, Kirkuk Provincial Directorate of Education
Turkmen Language Education Department Directors who served between 2004-2013 years, people
who served and after retired in Turkmen language education process or have scientific researches on
Turkmen language, Turkmen language teachers who served in 2012-2013 Academic Year in (Musalla
Primary School, Gurgur Baba Primary School, Hicri Dede Primary School, Yedi Kizlar Primary
School, Kurtulus Primary School, Altun Kopru Primary School, Gunes Primary School, Kisla Primary
School, Sarikahya Primary School, Kardeslik Primary School, Hurriyet Primary School, Adalet
Primary School, Mescid Aksa Primary School, Topkapi Primary School, Fatma Ana Primary School,
Aktas Primary School, Fuzuli Primary School, Mehmet Sadik Primary School, 16 AB Primary School,
Sehit El-Sadir Primary School, Turkmen Kizi Primary School, Avci Primary School, Leylan Primary
School, Hassa su Primary School, Muhtaroglu Primary School, Kurtulus Secondary School, Parlak
Secondary School, Setulu Secondary School, Yahyave Secondary School, Mehmet İzzet Hattat
Secondary School, Baris Secondary School, El-Rafideyn Girls' High School, Esma Girls' High School,
Hacer Girls' High School, Altun Kopru Girls' High School, Kale Girls' High School, Altun Kopru
Boys' High School, Musalla Boys' High School, Baris High School and Teachers' Institute. Arabic
documents that mention constitutional and cultural rights of the Turkmens from past to present were
provided under the permition of Iraqian Government, Iraqian Parliament and Iraqi Ministry of
Education etc. institutions for this study to be used document analyses and interview techniques.
Books, newspapers, magazines and articles that published between 1918-2013 about Turkmen
language education were collected via applying libraries (ITC Library, Turkmenli Cultural Center
Library, Baghdad Qardaslik Ocagi Library), bookshops and researchers-writers in Iraq. Interview datas
were collected by the means of face-to-face meetings with some people who located in the study group
and recording their speakings. Because of recording is prohibited, some interviews with people in
official duty recorded by writing their speaking only. The relevant sections of documents provided
from Turkmen Language Education Department that serves in Kirkuk Provincial Directorate of
Education Turkmen Language Education Department, Iraqian Parliament Archive and Turkmen
General Directorate of Education that serves in Iraqi Ministry of Education translated from Arabic to
Turkish and its sections on Turkmen language education were elected. And than books, newspapers,
articles and magezines published between 1918-2013 about Turkmen language education were
investigated and grouped as these years that Royal Era (1918-1958), Republic Era (1958-1968), Ba'ath
Party Period (1968-1978), Saddam Ruling Period (1978-2003) and After US Invasion Period (20032013) via content analysis method. And also recording datas provided from interviews with persons
who are on duty related to Turkmen language education, institutes, teachers, examiners and school
headmasters were decoded and subjected to descriptive analysis. Solutions for Turkish language
education and instruction in Iraq were presented under the investigations.
Tez No İndirme Tez Künye
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Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metnine göre yabancılara Türkçe
öğretiminde A1-A2-B1-B2 seviyesinde okuma etkinlikleri ve örnekleri /
A1-A2-B1-B2 level reading activities and samples in teaching of Turkish
as a foreign language according to the common European framework
Yazar:MURAT SARIBAŞ
Danışman: DOÇ. DR. İHSAN KALENDEROĞLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi = Common European
Framework of Reference for Langugage ; Okuma = Reading ; Okuma
etkinlikleri = Reading activities ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancılar = Foreigners

Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2014
167 s.

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. 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.
Tez No İndirme Tez Künye
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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
154 s.
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Tayvan = Taiwan ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Çince = Chinese ; Öğretim sorunları =
Teaching problems
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 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
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
486002
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde duygu durumu bildiren
Onaylandı
ifadelerin öğrenilme düzeyleri / Levels of learned of expressions indicating Yüksek
emotions in teaching Turkish as a foreign language
Lisans
Yazar:HATİCE ARSLAN
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. İHSAN KALENDEROĞLU
2017
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler 195 s.
ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilim
= Linguistics ; Duygudurum = Mood ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi
= Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil =
Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
İfade edici dil = Expressive language
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
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Türkçenin öğretiminde yararlanılan bazı öğretim setlerinde duygu durumu bildiren ifadelerin kullanım
sıklığını incelemek amaçlanmıştır. Bu 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.
Tez No İndirme Tez Künye
461485
İki dilli öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesine
yönelik bir araştırma (Şanlıurfa örneği) / A study aimed at to be
developed Turkish written expression skills of bilingual students
(Şanlıurfa sample)
Yazar:HALİT DOĞAN
Danışman: DOÇ. DR. İHSAN KALENDEROĞLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil eğitimi = Language education ; Türk öğrenciler = Turkish
students ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yazılı
anlatım = Written expression ; Yazılı anlatım becerisi = Writing skills
based ; İki dilli = Bilungualism ; Şanlıurfa = Şanlıurfa

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2017
151 s.

İnsanlar arasındaki en önemli iletişim aracı olarak kabul edilen dil hakkında bugüne kadar çok sayıda
tanım yapılmıştır. Yapılan bu tanımlar incelendiğinde, hepsinin ortak noktası; dili, insan hayatının en
önemli iletişim aracı olarak görmeleridir. Dilin iletişim aracı olarak kullanılması temel dil becerileri
olarak adlandırılan dinleme, okuma, konuşma ve yazma ile gerçekleşir. Bu becerilerin edinilmesinde
en çok yazma becerisinde zorlanılmaktadır. Türkçe Öğretim Programı'nda bireyin kendini doğru ve
amacına uygun olarak ifade etmesinde ve iletişim kurmasında en etkili araçlardan biri olarak kabul
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edilen yazma, iki dilli öğrencilerin de en çok zorlandıkları beceridir. Bu araştırma Şanlıurfa ilinde,
MEB'e bağlı Görenler Ortaokulu 6. sınıf düzeyindeki öğrenciler ile yürütülmüştür. Araştırmanın hedef
kitlesini oluşturan öğrenciler toplumsal iki dilli olan öğrencilerdir. Arap kökenli olan bu öğrencilerin
ana dilleri Arapçadır. Eğitim öğretim çağına kadar Arapça konuşan bu öğrenciler, okula başladıktan
sonra Türkçeyi de öğrenmişlerdir. İki dilli öğrencilerin temel dil becerilerindeki gelişim düzeyleri
normal öğrencilere göre daha düşüktür. Öğrenci seviyesine uygun yöntem ve teknikler kullanılarak iki
dilli öğrencilerin yazma becerisinin geliştirilmesi amaçlanan bu araştırmada, gerçek deneme
modellerinden ön test – son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma sürecinin başında yansız
atama yoluyla oluşturulan gruplardan 6/A sınıfı deney grubu, 6/B sınıfı ise kontrol grubu olarak
belirlenmiştir. Uygulama sürecine başlamadan önce her iki gruba da ön test uygulaması yapılmış ve
sonuçlar değerlendirilmiştir. Ön test puanlarının gruplararası farklılığı için yapılan t-Testi sonuçlarına
göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test başarı puanları gruplara göre anlamlı bir farklılık
göstermemiştir. Yani deney ve kontrol grubu öğrencileri deney işlem öncesi hazır bulunuşluk
bakımından benzer bulunmuştur. Ön test puanlarının benzer bulunmasıyla birlikte araştırmanın
uygulama sürecine başlanmış ve toplamda 13 haftalık bir uygulama çalışması yapılmıştır. Araştırma
süresi boyunca deney grubu öğrencileriyle her hafta bir yazma etkinliği yapılmış, kontrol grubu
öğrencileriyle ise normal müfredata devam edilmiştir. Deney grubu öğrencileri için basitten karmaşığa,
kolaydan zora ilkesine göre hazırlanan etkinliklerde uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırma
sürecinin sonunda her iki gruba da son test uygulaması yapılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Veri
analizinde; araştırmanın alt problemlerine uygun olarak yüzde, frekans, aritmetik ortalama ile ilişkisiz
örneklem için t-testi, "tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve "tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler
için iki faktörlü ANOVA (repeated measures)" testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında
13 haftalık uygulama çalışmasının yapıldığı deney grubu öğrencilerinin deney öncesi başarı testi
ortalama puanı = 65,64 iken, bu değer deney sonrasında = 89,16 olmuştur. Normal müfredat
programına göre derslere devam eden kontrol grubundaki öğrencilerin ise aynı puanları sırasıyla =
66,95 ve = 72,08'dir. Buna göre hem uygulama çalışmasının yapıldığı deney grubu öğrencilerinin hem
de normal müfredata devam eden kontrol grubu öğrencilerinin başarı düzeylerinde bir artış gözlendiği
söylenebilir.
Up to the present a large number of definitions have been made about the language which is admitted
as the most important communication way among the human beings. When these definitions analyzed,
cammon point of all is seeing the language as the most important communication way of the human
life. Usage of a language as a communication way comes true with listening, reading, speaking and
writing which are called as basic language skills. Writing, from these skills, is the most diffucult one to
be acquired. In Turkish Teaching Program writing, admitted as one of the most effective ways to
communicate and express oneself of a person accurate and suitable for his/her purpose, is also the most
diffucult skill for bilingual students. The study is carried out with the students on 6th grade in
ministerial Görenler Secondary School in Şanlıurfa. The students who constitutes the target audience
are the social bilingual students. These students descends from Arabian origins and so their mother
tongue is Arabic. These students speaking Arabic until their education period learned Turkish after
they had started school. Bilingual students' development level in basic language skills is lower
compared to normal students. In this study it was aimed to be improved writing skills of bilingual
students with using proper methods and techniques to students' grade. In addition, pretest – posttest
desing with control group, one of the real test models, was used. At the beginning of the study process
6/A class was determined as experimental group and 6/B, on the other hand, as control group which are
formed with neutral appointment style. Before starting the practise process pretest practice had been
made the both groups and the results were evaluated. According to the result of the t-test made for
intergroup differencens of pretest scores the pretest succes scores of the students in both groups didn't
indicate a significant difference between groups. In other words experimental and control group
students were seen similar in terms of preparedness. Seeing similar pretest scores practise process of
the study started and 13 weeks process work was made. During the process a writing activity was made
with the experimental group per week, with control group, on the other and, normal curriculum was
continued. Expert view was consulted in the activities which had been prepared for experimental
groups students and proper to the principles from simple to complex and from easy to diffucult. At the
end of the study process posttest practice was carried out to both groups and results were analyzed. In
data analysis, as proper to subproblems of the study, besides percentage, frequency and arithmetic
mean t-test for unrelated sample, one-way analysis of variance (ANOVA) and two-way analysis of
variance test ANOVA (related measures) for repetitive measurements on one factor were used. While
the experimental group students' avarage score of pre-experiment succes test had been = 65,64, who
were carried out 13 weeks practice work, this value was = 89,16 after the experiment. On the other
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hand same scores of the students in control groups who had normal curriculum subjects were
respectively = 66,95 and = 72,08. Accordingly it can be said that and increase was observed in success
levels of both the experimental group students and the control group students continued with normal
curriculum.
Tez No İndirme Tez Künye
529807
Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına çoklu zekâ kuramıyla Türkçe
öğretimi hakkında öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi / Evaluation
of teachers' views on teaching Turkish to Turkish children abroad by
multiple intelligence theory
Yazar:VECİHE YASEMİN ZORLUOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. İHSAN KALENDEROĞLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dış Türkler = Turkish diaspora ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Çocuklar = Children ;
Çoklu zeka = Multiple intelligence ; Öğretmen görüşleri = Teacher
opinions

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
219 s.

Sanayileşme ile birlikte hem kendi içinde hem de dışarıdan göçün odağı hâline gelen Avrupa
ülkelerinde çok sayıda Türk vatandaşı bulunmaktadır. Günümüz itibariyle sayıları altı milyon civarında
olan ve dördüncü kuşağa ulaşan, Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerin pek çok sorunu
bulunmakla birlikte bunlardan en önemlisi Türkçe ve Türk kültürüne giderek uzaklaşmalarıdır.
Bununla birlikte yaşadıkları yere tam anlamıyla uyum sağlayamadıklarından dolayı kendi dil, kültür ve
tarihlerine giderek yabancılaşan, özellikle üçüncü nesil bakımından kökeni zayıf, karma nitelikli,
kimlik ve aidiyet sorunları yaşayan yeni bir neslin ortaya çıkmakta olduğu görülmektedir. Bir milletin
varlığını sağlam temeller üzerine inşa etmesinde dil ve tarihî kazanımlarının aktarılmasının önemine
istinaden kullanılabilecek başlıca araç ise dil ve kültür eğitiminin hem içerik hem de nitelik bakımından
etkili yöntemler ile verilebilmesinden geçmektedir. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kendi
dilleri ve kültürlerine yönelik verilen eğitimlerde kısıtlı zaman, elverişli olmayan ortam ve materyal
sorunları yaşandığından etkili ve sonuç almaya yönelik eğitim model ve programlarının uygulanması,
aynı zamanda mevcut dönemde her çocuğun kendine has kişisel ve bilişsel özelliklerini gözeten eğitim
programlarının devreye alınması gerekmektedir. Söz konusu durum karşısında hedeflenen amaçların
gerçekleştirilebilmesi ve standardize programların verimsizliğinin giderilebilmesi için çoklu zekâ
kuramına dayalı programların öğrenci ve öğretmen bağlamında bir bütünlük içinde kullanılması
gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimde,
çoklu zekâ kuramının kullanılabilmesine yönelik bir araştırma yapılmış ve araştırma kapsamında
kuramın elverişliliği ve kullanılabilirliği hakkında öğretmen görüşlerine başvurulmuştur.
There are a large number of Turkish citizens in the European Union, which has been the center of selfmigration as well as outward migration with the industrialization. Today, the Turks who live in
different countries of Europe, which have around six million and reach the third level generation, have
many problems and the most important of them are gradually moving away from Turkish language and
Turkish cultures. However, it seems that a new generation is emerging which is alienated from its own
language, culture and history because of its inability to fully adapt to where it lived, especially in its
third generation, which is weak, mixed, and has problems of identity and belonging. The main tool that
can be used to build a nation's existence on solid foundations based on the importance of transferring
backgrounds about language and history is that education in language and culture should be given in
both contextual and qualified effective methods. The effective and outcome-oriented training models
and programs as well as the training programs that consider each child's own personal and cognitive
traits in the current period should be implemented for Turkish children living abroad because of limited
time, inadequate environment and material problems on their trainings for their languages and cultures.
Under these circumstances, the programs based on the theory of multiple intelligence should be used in
an integrated approach within the context of the student and the teacher in order to achieve the aimed
objectives and to eliminate the inefficiency of the standardized programs. In this study, a research was
conducted on the use of multiple intelligence theory in teaching Turkish to Turkish children living
abroad and the views of teachers about the suitability and usability of the theory were searched within
the scope of the research.

345

Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
547869
Kastamonu'daki yabancı öğrencilerin Türkçeye yönelik tutumları / The
Onaylandı
attitudes of foreign students in Kastamonu to Turkish language
Yüksek
Yazar:KADİR COŞKUN
Lisans
Danışman: PROF. DR. İHSAN KALENDEROĞLU
Türkçe
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
2019
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
135 s.
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Kastamonu = Kastamonu ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğrenimi
= Foreign language learning ; Yabancı uyruklu = Foreign domectic ;
Yabancılar = Foreigners ; Öğrenci tutumu = Student attitude ; Üniversite
öğrencileri = University students
Tutum kavramı insan yaşantısındaki pek çok alana etki etmektedir. Dil öğrenimi süreci de bu
alanlardan biridir. Yabancı bir dil öğreniminde öğrenilen dile yönelik tutum, bireyin yabancı dilin
kendisine olduğu gibi o dilin öğretildiği dersi de sevmesine etki etmektedir. Öğrenilen yabancı dile
yönelik tutum ne kadar olumlu olursa o dili öğrenmeye yönelik motivasyon da o ölçüde yüksek
olmaktadır. Aynı zamanda öğrenilmesi amaçlanan yabancı dile yönelik tutum olumlu yönde geliştikçe,
o dili kullanan topluma ait kültürün benimsenmesi daha kolay olacak ve bireyin kültür şoku yaşama
olasılığı düşecektir. Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin Türkçeye yönelik tutumları
bahsedilen nedenlerden dolayı onların dil öğrenme süreçlerinde önem arz etmektedir. Bireylerin
yabancı bir dile yönelik tutumları, o dil ile ilişkili diğer unsurlardan da etkilenmektedir. Bu nedenle
ilgili araştırma kapsamında dile yönelik tutuma etki ettiği çeşitli çalışmalarda söz edilmiş olan toplum,
kültür ve ders ortamı (öğretmen, öğrenci ve müfredat) gibi unsurları da içinde barındıran bir ölçek
hazırlanmıştır. Araştırmacı, araştırma evreni içerisinde yer alan öğrencilerin bir kısmı ile onların
Türkçeye yönelik tutumlarını etkileyen unsurları tespit etmek amacıyla yüz yüze görüşmüştür. Bu
görüşmelerden ve alan yazın ışığında 37 maddeden oluşan taslak bir tutum ölçeği oluşturulmuştur.
Oluşturulan taslak ölçek Kastamonu TÖMER'de öğrenim gören 229 öğrenciye sunulmuştur. Bu
çalışmanın ardından ölçek 22 maddeye indirgenmiştir. Son hâlini alan ölçek Kastamonu
Üniversitesindeki çeşitli fakültelerde öğrenim görmekte olan 243 yabancı öğrenciye sunulmuştur. Saha
çalışması sonucunda ise öğrencilerin Türkçeye yönelik tutumları genel oranda olumlu düzeyde
bulunmuş ve tutumlarının cinsiyet, yaş ve gelir düzeyi ve geldikleri ülke değişkenlerinden
etkilenmezken Türkçeyi öğrenme sebeplerinden etkilendiği bulunmuştur.
The concept of attitude affects many areas of human life. The language learning process is one of the
areas affected by the attitudes of individuals. The attitude towards foreign language, influences whether
an individual likes or dislikes foreign language lesson. The more positive the attitude towards language
itself, the higher the motivation to learn that language. At the same time, as the attitude towards the
foreign language that is intended to be develops positively, the adoption of the culture of the
community using that language will be easier and the individual's probability of experiencing cultural
shock will decrease. The attitudes towards Turkish language of foreign students studying in Turkey, is
important in their language learning process due to the mentioned reasons. Attitudes of individuals
towards a foreign language are also influenced by other elements associated with that language. For
this reason, a scale which includes elements such as the society, culture and classroom environment
(teacher, student and curriculum) which were mentioned in various studies affecting the attitude
towards languages has been prepared. The researcher interviewed students face-to-face in order to
identify some of the factors affecting their attitudes towards Turkish language. A draft attitude scale
consisting of 37 items was formed in the light of these interviews and the literature. The draft scale was
presented to students in Kastamonu TOMER. After this study, the scale was reduced to 22 items. The
final scale was presented to foreign students studying at various faculties in Kastamonu University.
The reliability coefficient of the scale was found as .952. As a result of the field study, students'
attitudes towards Turkish language were found on positive level and their attitudes were not affected
by gender, age and income level and country variables but it was found that they were influenced by
their purpose of learning Turkish language.
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Bu çalışmanın amacı Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin dil
öğrenme stratejilerini kullanımı ve belirsizlik hoşgörüsü tutumlarını yeterlik ve cinsiyet değişkenlerine
göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın verilerini toplamak üzere iki farklı araçtan
oluşan bir anket formu düzenlenmiştir. Çalışmada kullanılan ölçme araçları Oxford (1990) tarafından
geliştirilen Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri (SILL) ve Ely (1995) tarafından geliştirilen İkinci
Yabancı Dil Belirsizlik Hoşgörüsü Ölçeği (SLTAS)'dır. Ölçme araçları Gazi Üniversitesi TÖMER'de
yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 240 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (versiyon 22)
veri analiz programında betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA ve Pearson korelasyon analizlerine
başvurularak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları dil öğrenme stratejilerinin kullanımı ve belirsizlik
hoşgörüsü olmak üzere iki basamakta incelenmiştir. Katılımcıların strateji kullanımına ilişkin olarak
sosyal ve üstbilişsel stratejiler en sık ve yüksek düzeyde kullanılan stratejilerdir. Bu stratejileri orta
düzeyde kullanılan bilişsel, telafi, bellek ve duyuşsal stratejiler takip eder. Katılımcıların strateji
kullanımı yeterlik düzeyine göre incelendiğinde ileri düzeydeki öğrencilerin temel düzeydekilere göre
daha fazla strateji kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca yeterlik düzeyiyle bilişsel stratejilerin kullanımı
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken, diğer strateji kategorileri için anlamlı bir fark
tespit edilememiştir. Strateji kullanımının cinsiyet değişkeniyle ilişkisi incelendiğindeyse anlamlı bir
fark bulunamamıştır. Katılımcıların dil öğrenme stratejileri kullanımlarının yanı sıra belirsizlik
hoşgörüsü düzeyleri de yeterlik ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmiştir. Elde edilen verilerden,
katılımcıların belirsizlik hoşgörü tutumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Belirsizlik hoşgörü
düzeyi yeterlik ve cinsiyet değişkenine göre incelendiği zaman sadece yeterlik ile belirsizlik hoşgörüsü
arasında ileri düzeydeki katılımcılar lehine anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Katılımcıların belirsizlik
hoşgörüsünün cinsiyete göre değişmediği sonucuna varılmıştır. Son olarak belirsizlik düzeyi ve dil
öğrenme stratejilerinin kullanımı arasında da anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
The aim of this study is to examine the language learning strategies and ambiguity tolerance of the
university students learning Turkish as a foreign language by their proficiency and gender. For this
purpose, a survey consisting of two instruments was designed to collect the data of the study. The
instruments utilized in the study were the Strategy Inventory for Language Learning (SILL) developed
by Oxford and Second Language Tolerance of Ambiguity Scale developed by Ely (1995). The
instruments were given to 240 students studying Turkish as a foreign language in Gazi University
TÖMER. The collected data were analyzed in SPSS (version 22) using descriptive statistics, t-test,
ANOVA and Pearson correlation techniques. The result of the study was analyzed in two steps; the use
of language learning strategies and ambiguity tolerance. According to the result of the study, social and
metacognitive strategies were of high degree and the most frequently used strategies. These strategies
were followed by cognitive, compensation, memory and affective strategies which were used
moderately. Analyzing the strategy use in reference to proficiency, it was found that advanced students
made use of strategies more than beginner students. Besides, a significant difference was detected
between cognitive strategies and proficiency. However, no significant difference was found as to other
strategy categories. Similarly, there was no significant difference between strategy use and gender. In
addition to language learning strategy use, participants' ambiguity tolerance levels were examined by
proficiency and gender variables, too. The data showed that the ambiguity tolerance of the participants
was of moderate level. When the ambiguity tolerance level was examined by proficiency and gender, a
significant difference was found only for proficiency in favour of advanced learners. It was concluded
that ambiguity tolerance of the participants did not vary by gender. Lastly, the study failed to find any
significant relation between language learning strategy use and ambiguity tolerance.
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu

347

642974
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Araştırmanın amacı; Almanya'daki Türk çocuklarının dinleme eğitimindeki durumlarını tespit etmek,
yapılacak dinleme eğitimi ve etkinliklerle dinleme becerilerini geliştirmek; yurt dışındaki Türk
çocuklarına Türkçe öğretiminde dinleme eğitimine yönelik çalışma yapacaklara önerilerde
bulunmaktır. Bu çalışmanın hedef kitlesini oluşturan öğrenciler Almanya'da yaşayan Türk çocuklarıdır.
İki dilli öğrencilerin Türkçe temel dil becerilerindeki gelişim düzeyleri Türkiye'deki öğrencilere göre
daha düşüktür. Bu çalışma ile uygun yöntem ve teknikler kullanılarak temel dil becerilerinden dinleme
becerisinin, Almanya'da yaşayan Türk öğrencilerde geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Almanya'daki Türk
çocuklarının Türkçe derslerindeki dinleme etkinlikleri, bu etkinliklerde ne kadar başarılı oldukları,
dinleme becerisindeki eksikliklerin tespiti yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde dinleme
eğitimine katkı ve sonraki araştırmalara veri sağlayacaktır. Ön test son teste dayalı yarı deneysel
modele göre yapılan bu araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Almanya'nın Karlsruhe Eğitim
Ataşeliğine bağlı Philippsburg şehrinde Türkçe ve Türk kültürü derslerine katılan 5, 6 ve 7. sınıflarda
öğrenim gören 40 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmada kullanılan dinleme metinleri MEB Türkçe ders
kitaplarından uzman görüşü alınarak seçilmiştir. Metinler seçilirken süreleri ve temaları göz önüne
alınarak öğrencilerin ilgisini çekebilecek şekilde belirlenmesine özen gösterilmiştir. Araştırmada
toplanan verilerin bilgisayara aktarılmasında ve düzenlenmesinde "Excel 2013" ve verilerin istatistiksel
analizinde "SPSS 23" (Statistics Package For Social Science) programından yararlanılmıştır. Verilerin
analizinde yüzde, aritmetik ortalama, Wilcoxun testi, Friedman testi ve Mann Whitney U testi
kullanılmıştır. Ön test uygulamasından sonra öğrenciler deney ve kontrol grubu olmak üzere ikiye
ayrılmış deney grubundaki öğrencilere 6 hafta boyunca haftada 2'şer saat olan Türkçe ve Türk Kültürü
derslerinde dinleme eğitimi verilmiş; dinleme öncesi, sırası ve sonrasında dikkat etmeleri gereken
hususlar hakkında bilgiler verilmiştir. Bu eğitimler neticesinde öğrencilere her hafta bir metin
dinlettirilmiş ve bu metinle ilgili soruların cevaplanması istenmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerle
yapılan derslerde değişikliğe gidilmemiş derslere önceden olduğu şekilde devam edilmiştir. Eğitim
çalışmalarının sonrasında deney grubundaki öğrencilerin puan ortalamasındaki artışın, kontrol
grubundaki öğrencilerin puan ortalamasındaki artıştan belirgin derecede fazla olduğu gözlenmiştir.
Elde ettiğimiz bu sonuç dinleme becerisine yönelik olarak verilen eğitimin öğrencilerin dinleme
becerilerini olumlu yönde etkilediğini ve geliştirdiğini göstermektedir.
The objective of this study is to determine the listening skills of Turkish children in Germany, to
develope their listening skills with the listening education and activities and to make suggestions to
those who studies teaching listening skills in Turkish education for Turkish children living abroad. The
target of this study is the Tukish children living in Germany. Development level of the bilingual
children in Turkish basic language skills is lower than that of the children in Turkey. The aim of the
study is to develope listening skills from the basic language skills of the Turkish students living in
Germany by using appropriate methods anf techniques. The listening activities of the Turkish students
in Germany in Turkish lessons, the success proportion in these activities, determination of the shortage
in listening skills will make contribution to the listening educationin Turkish lessons of the Turkish
students living abroad and will supply data for further studies. This study organised by semi
experimental model based on protest-posttest was made with 40 students from 5th, 6th and 7th grades
attending Turkish and Turkish Culture lessons in Philippsburg city in the region of Karlsruhe
Educational Attache in 2018-2019 School Year. Listening texts were chosen from Turkish lesson
books certified by Ministry of National Education by taking expert opinion. By choosing texts,
duration and topic was given importace as to take students' attention. Excel 2013 was used to load and
organise the date gathered in the study. SPSS (Statistics Package For Social Science) was used in
statistical analyse of data. In analysing data, percentage, arithmetic mean, Wilcoxun test, Friedman test
and Mann Witney U test were applied. After pretest process, students were divided into two groups as
experiment group and control group. Students in experiment group were trained with listening
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activities for 6 weeks in Turkish and Turkish Culture lessons 2 hous a week. Students were given
information about pre, peri, post points to take into consideration in listening activities. By means of
this edution, students listened a text every week and answered the questions about the text. The lessons
of control group students stayed same as it was before. After the training activities, it was observed that
the increase in the points of experiment group students is evidently higher than that of control group
students. This result shows that the listening training affected positively and improved listening skills
of the students.
İlhan Erdem, Prof., İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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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 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
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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 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
Tez No İndirme Tez Künye
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Doktora
Türkçe
2018
206 s.

Bu araştırmada öncelikle sesli metinlerin dil ve sunum özelliklerinin dinlenebilirlik üzerindeki etkisine
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göre bir dinlenebilirlik formülü geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca metinlerin dinlenebilirlik ve
okunabilirlik düzeyi ile metin türünün anlamaya etkisi incelenmiştir. Araştırma, B1 kurunda 76 öğrenci
üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, on bir adet dinleme
materyaline yönelik başarı testi ve dinlenebilirlik ölçeği kullanılmıştır. Metinlerin analizinde ise Praat
ses analizi programı ile prozodik okuma ve konuşma ölçekleri kullanılmıştır. Toplanan verilerin
analizinde betimleyici istatistiklerden ortalama, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA); hipotez
testlerinden korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizler, SPSS 21,0 programı
kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda B1 kurunda Türkçe öğrenen yabancıların sesli metinlere
yönelik zorluk algılarında dil özelliklerinden yan cümle oranı ve sözcük uzunluğu, sunum
özelliklerinden prozodi, hız ve gürültü oranının dinlenebilirlik üzerinde etkili olduğu; sesli metinlerin
dinlenebilirliğinin anlamaya etkisi olduğu, okunabilirliğinin ise etkisi olmadığı ve metin türü olarak
konuşma temelli metinlerin yazı temelli metinlere göre, özel metinlerin otantik metinlere göre daha
kolay bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Metinlerin dil ve sunum özelliklerinin dinlenebilirliğe etkisini
gösteren çoklu doğrusal regresyon modelinin dinlenebilirliğe ait varyansın %37'sini, dinlenebilirliğin
anlamaya etkisini inceleyen basit doğrusal regresyon analizi modelinin ise anlamaya ait varyansın
%40'ını açıkladığı görülmüştür. Anahtar Sözcükler: dinlenebilirlik, dinleme, yabancılara Türkçe
öğretimi, sesli metinler.
In this study, it is firstly aimed to develop a listenability formula according to effect of text's linguistic
and delivering features. In addition, the effects of the level of readability and listenability of the texts
on the comprehension have been examined. The study was conducted on 76 foreign students at B1
level. In the study, as data collection tool personel information form, success tests and listenability
scale of eleven listening materials were used. In the analysis of texts, Praat voice analysis program and
prosodic reading/speaking scale were used. In the analysis of data by using SPSS program, from
descriptive statistics mean, t-Test, one-way analysis of variance (ANOVA) and correlation and
regression analysis were performed from hypothesis tests. As a result of the research it was observed
that on the difficulty sense for voiced text of foreigner who learning at B1 level, grammatical
complexity and word length from linguistic features and speech rate, prosody and signal to noise rate
from delivering features had effect. It was also observed that listenability of text had effect on the
comprehension whereas readibility had not any significant effect on the comprehension. And as type of
text it was obserced that the oral-based materials were rated by learners "easier" than literal based
materials and special material were rated "easier" than authentic materials. It was determined that
according to multiple linear regression model that indicates the effect of linguistic and delivering
features of the texts on listenability, it was explained % 37 of total variance of listenability by that
features and according to simple linear regression model that indicates the effect of listenability on
comprehension, it was explained % 40 of total variance of comprehension by listenability. Key words:
listenability, listening, Turkish for foreigner, voiced texts.
Tez No İndirme Tez Künye
511107
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyelilerin yazma becerileri üzerine
bir araştırma / A research on the writing skills of the syrians learning
Turkish as a foreign language
Yazar:ALİ ÖZARSLAN
Danışman: DOÇ. DR. İLHAN ERDEM
Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Suriyeliler = Syrians ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi =
Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ;
Yazma becerisi = Writing skills

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2018
372 s.

Bu araştırmanın amacı, ileri düzey Türkçe öğrenen Suriyelilerin karşılaştıkları yazma sorunlarını tespit
edip değerlendirmek ve bunlara çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaçla elde edilen yazılı metinlerin
analizi ve yorumlanmasında doküman araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu,
Malatya Beydağı Konaklama Merkezinde öğrenim gören Suriyeli 107 C1 sınıfı öğrencisidir.
Araştırmanın uygulama sürecinde öğrencilere uzman görüşü doğrultusunda belirlenmiş, farklı türlerde
sekiz kompozisyon yazdırılmıştır. Araştırmada çalışmaya katılan öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki
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dil bilgisi yanlışları sınıflandırılmış ve yazma unsurları açısından metin üretebilme durumları tespit
edilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde Suriyeli öğrencilerin yazılı anlatımları ses bilgisi, biçim
bilgisi, yazım, söz dizimi yanlışları ve anlatım bozuklukları açısından örnek cümleler ve açıklamalarla
değerlendirilmiştir. Buna göre Suriyeli öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki dil bilgisi yanlışları dağılımı
ses bilgisinde % 15, biçim bilgisinde % 34, yazım konusunda % 24, söz diziminde % 15, anlatım
bozukluklarında % 12'dir. Araştırmanın ikinci bölümünde Suriyeli öğrencilerin metin üretebilme
durumlarını ölçmek için geliştirilen "Türkçeyi C1 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Öğrenenler için
Yazılı Anlatım Dereceli Puanlama Anahtarı" (TYADPA-C1) ile öğrencilere ait yazılı anlatımlar şekil,
içerik ve yazım-noktalama boyutları ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları, öğrencilerin ilgili
boyutları beceriye dönüştürebilme oranıyla birlikte belirtilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise yanlış
tipleri ve bunların istatistikî durumlarından hareketle yapılan değerlendirmeyi içeren sonuç bölümüne
yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlara dayalı öğretmenlere, ilgili kurumlara ve araştırmacılara yönelik
önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Suriyeli öğrenciler, Türkçe, Türkçenin öğretimi, yazılı
anlatım.
The aim of this research is to identify and evaluate the writing problems encountered by the Syrians
who learn advanced Turkish and to present solutions to them. Document analysis method has been
used in analyzing and interpreting written texts obtained for this purpose. The study's study group is a
Syrian 107 C1 student who is studying at the Malatya Beydağı Accommodation Center. During the
implementation process of the study, students were assigned to the expert opinion and eight
compositions were printed in different types. The students who participated in the research were
classified the language errors in written expressions and they were able to produce texts in terms of
writing elements. In the first part of the research, the written expressions of the Syrian students were
evaluated with sample sentences and explanations in terms of phonetics, morphology, writing, syntax
errors and narration errors. According to this, the distribution of the grammatical errors in the written
expressions of the Syrian students is 15% in the phonics, 34% in the form knowledge, 24% in the
writing, 15% in the syntax and 12% in the expression disorders. In the second part of the study, written
expressions of the students were evaluated with the form, content and spelling-punctuation dimensions
with the "Writing Expression Grade Pointing for Foreign Language Learners at C1 Level at Turkish
Level" (TYADPA-C1) developed to measure the text production status of Syrian students. The results
of the evaluation are stated together with the student's ability to transform the relevant dimensions. In
the last part of the study, the result section which includes the wrong types and the evaluation made by
moving from their statistical situation is given. Based on the results obtained, proposals were made to
teachers, related institutions and researchers. Key Words: Syrian students, Turkish, Turkish education,
written expression.
Tez No İndirme
573473

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitsel oyunların kullanımı /
Use of educational games in teaching Turkish as a foreign language
Yazar:SEDAT EROL
Danışman: PROF. DR. İLHAN ERDEM ; DOÇ. DR. AHMET
AKKAYA
Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim
Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
175 s.

Bu araştırmanın amacı, eğitsel oyunların yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kazanımlara ulaşmada,
öğrencinin başarısına, derse karşı tutumuna ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisini belirlemektir.
Araştırmada ayrıca bazı demografik özelliklere bağlı olarak öğrenci başarısı ve derse karşı tutumlarda
görülen değişimlerin incelenmesi de amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitimöğretim yılında, Adıyaman Halk Eğitim Merkezinde, başlangıç (A1) düzeyinde yabancı dil olarak
Türkçe öğrenen 8-12 yaş grubundaki öğrencilerden seçilmiştir. Başarı puanı, cinsiyet, yaş ve
Türkiye'de bulunma süresi gibi değişkenler bakımından eşleştirilmiş 20 kişilik deney ve kontrol grubu
oluşturulmuştur. Araştırmada, hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinin birlikte yer aldığı karma
yöntemlerden açıklayıcı desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda eşleştirilmiş ön test- son
test kontrol gruplu yarı deneysel desen, nitel boyutunda ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden
yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; "Başlangıç (A1) Düzeyi Türkçe Yeterlik Sınavı", "Yabancı
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Dil Olarak Türkçe Öğrenen Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği" ve yarı yapılandırılmış görüşme formu
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca araştırmanın uygulama basamağında kullanılan
yapılandırılmış eğitsel oyunlar da araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Başarı testinden ve tutum
ölçeğinden elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS 23. 0 istatistik paket programı, görüşmeden elde
edilen nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitsel oyunlarla
öğretimin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu arasında deney
grubu lehine anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitsel
oyunların kullanımının öğrenci başarısını artırdığı, kalıcı öğrenme ve olumlu tutum geliştirmeyi
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin eğitsel
oyunlarla ilgili olumlu duygu ve düşüncelere sahip olduğu tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler:
Yabancı dil, Türkçe, eğitsel oyun, yöntem ve teknikler.
The aim of this research is to determine the effect of educational games on achievement of students in
teaching Turkish as a foreign language, student's success, attitude towards the course and permanence
of knowledge learned. The study also aimed to investigate the changes in student achievement and
attitudes towards the course due to some demographic variables. The study group of the study was
selected from 8-12 year old students learning Turkish as a foreign language at the Beginner (A1) level
in Adıyaman Public Education Center in 2018-2019 academic year. An experimental and a control
group consisting of 20 matched in terms of achievement score, gender, age and time of presence in
Turkey were formed. In the study, descriptive design, which is one of the mixed methods that
comprises qualitative and quantitative research methods, was used. In the quantitative dimension of the
study, quasi-experimental design with paired pre-test - post-test control group and in qualitative
dimension semi-structured interview technique were used. "Beginner (A1) Level Turkish Proficiency
Exam", "Attitude Scale for Children Learning Turkish as a Foreign Language" and semi-structured
interview form were developed by the researcher as data collection tools. In addition, structured
educational games used in the application stage of the research were developed by the researcher. SPSS
23. 0 statistical package program was used for the analysis of quantitative data obtained from
achievement test and attitude scale, and content analysis was used for the analysis of qualitative data
obtained from the interview. As the result of the study, significant differences were found in favour of
the experimental group between the experimental group and the control group in which traditional
teaching was applied. It was concluded that the use of educational games in teaching Turkish as a
foreign language increases student achievement and provides permanent learning and positive attitude
development. In addition, it was found that the students who learned Turkish as a foreign language had
positive feelings and thoughts about educational games. Key words: Foreign language, Turkish,
educational game, methods and techniques.
Tez No İndirme Tez Künye
568031
Yabancılara Türkçe kelime öğretiminde müziğin etkisi / The effect of
music in teaching Turkish words to foreigners
Yazar:VAHAP GÜLDALI
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ BETÜL KARAGÖZ ; PROF. DR. İLHAN
ERDEM
Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel
Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı / Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Müzik = Music
Dizin:

Durumu
Onaylandı
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Türkçe
2019
113 s.

Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe kelime öğretiminde müziğin etkili bir araç olup olmadığını
belirlemektir. Çalışma nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın desenini yarı deneysel
modellerden olan ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu desen oluşturmaktadır. Çalışma 2016-2017
eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER)
eğitim görmekte olan B1 seviyesindeki öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın deney ve kontrol
grupları, eğitim seviyeleri bakımından eşit olan on beşer öğrenciden oluşmaktadır. Verileri toplamak
amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, uzman görüşü formu ve kelime bilgisi ölçme
formu kullanılmıştır. Deney grubuna araştırmacı tarafından hazırlanan Türkçe kelime kazanımına yönelik
program haftada 2 saat olmak üzere toplam 10 hafta uygulanırken; kontrol grubunda ise eğitime
Yabancılara Türkçe Öğretim Programına bağlı kalınarak devam edilmiştir. Bu uygulama sonucunda deney
ve kontrol grubu öğrencilerinin kelime bilgisi ölçme formuna verdikleri cevaplar karşılaştırılmıştır.
Araştırma sonucunda programda yer alan kelimeleri içeren şarkılar ile yapılan müzik eğitiminin yabancı
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öğrencilere Türkçe kelime öğretiminde etkili olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study is to determine whether music is an effective tool in teaching Turkish vocabulary to
foreigners. The study was carried out using quantitative methods. Pre-test and post-test, which is one of the
quasi-experimental models, forms the pattern of study. The study was conducted with B1 students studying
at Inonu University Turkish Teaching Application and Research Center (TOMER) in 2016-2017 academic
year. The experiment and control groups of the study consisted of 15 students who were equal in terms of
education level. Personal information form, expert opinion form and vocabulary measurement form
developed by the researcher were used to collect the data. While the program for the acquisition of the
Turkish vocabulary prepared by the researcher was applied to the experiment group for a total of 10 weeks
(2 hours per week); in the control group, education was continued in accordance with the Turkish Teaching
Program for Foreigners. As a result of this practice, the answers of experiment and control group students
to the vocabulary measurement form were compared. As a result of the study, it was determined that music
education with songs containing the words in the program was effective in teaching Turkish vocabulary to
foreign students.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
605706
Subliminal bir güç göstergesi: yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders Onaylandı
kitapları / A subliminal power indicator: course books used in teaching
Doktora
Turkish as a foreign language
Türkçe
Yazar:RAMAZAN ŞİMŞEK
2019
Danışman: PROF. DR. İLHAN ERDEM
337 s.
Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:
İçinde bulunduğumuz yüzyılda kullanılan iletişim araçlarından, eğitim materyallerine kadar her kaynakta
alıcıya yönlendirilen örtük ya da açık mesajlar bulunmaktadır. Yazılı ya da sözlü metinlerin ana gövdesini
oluşturan bu mesajlar eğitim sürecinde de çeşitli materyaller aracılığıyla kendine oldukça geniş yer
bulmaktadır. Bu kapsamda özellikle son 10 yılda kayda değer bir ivme kazanan Türkçenin yabancı dil
olarak öğretimi süreci ile birlikte çeşitli ders materyalleri geliştirilmiştir. Ders kitapları bu materyallerin
başat öğesidir. Yabancı dil eğitimi açısından uluslararası standardın başat öğesi olan CEFR sürecin
kıstaslarını yönlendiren çerçeve metindir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders
kitapları da bu çerçeve metni esas alarak tasarlanmaktadır. CEFR bünyesinde yer alan Genel Yeterlikler
sürecin sadece dil öğrenme becerilerinden ibaret olmadığını dil öğrenirken kültürel, sosyal, eğitimsel birçok
yetinin de geliştirildiğini belirtmektedir. Dil öğrenme sürecinde geliştirilen bu becerilerin Yabancı dil
olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki gözetilme düzeyi CEFR'den faydalanılarak
geliştirilen nitel form ile araştırılmış; ders kitaplarının öğrenen özerkliğini destekleyici nitelikten uzak
olduğu, Bildirime Dayalı Bilgi Genel Yeterlik kategorisinin tüm ders kitaplarında baskın bir şekilde öne
çıktığı tespit edilmiştir. Ders kitaplarının sadece mekanik gramer bilgisiyle donatılmış aktörler olmadığı
gözetilerek çalışmanın ikinci kısmı şekillendirilmiştir. Çalışmanın bu boyutunda ders kitaplarında yer alan
metinler sayısallaştırılmış, Wordsmith 7.0 yazılımı ile analiz edilmiş, her ünitede öne çıkan ilk 3 içerik
kelimesinin eşdizimlilik analizi yapılmıştır. Bu aşamanın ardından Fairclough'nun (1992) eleştirel söylem
analizi yöntemi ile ders kitaplarında yer alan ideoloji, fikir, dünya görüşleri ortaya çıkarılmış; Maarif Vakfı,
Yunus Emre Enstitüsü, Türkoloji kürsülerinde bu ders kitaplarıyla Türkçe öğrenen yabancılara yönelik
verilen yüzey yapı ve derin yapıdaki içerikler, alt metinler eleştirel söylem analiziyle açığa çıkarılarak
yorumlanmıştır. Nye'ın (2005) "Yumuşak Güç" teorisi etrafında Türkçe öğrenen yabancıların davranış ve
tutumlarının şekillendirilmeye çalışıldığı; Batı medeniyetiyle müsemma olan kapitalizm, tüketim kültürü,
popüler kültür, modernite kavramlarının ders kitabı söyleminde örtük olarak yoğun şekilde eleştirildiği
tespit edilmiştir
All those sources from communication tools to educational materials, that have been used in the current
century; contain implicit or explicit messages directed to the recipients. Those messages, which constitute
the main body of written or oral texts, find a wide coverage in the education process through various
materials. Textbooks, whose internal and external structure is generally shaped by official authorities, are
among the main sources of these messages. During the last decade, Teaching Turkish as a Foreign
Language have been gained momentum and textbook diversity in this area has increased. CEFR, the
dominant element of the international standard in terms of foreign language education, is the framework
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text governing the criteria of the process. The General Qualification categories in the CEFR focus on
different skills areas of foreign language education. The consideration level of General Qualification
categories in the textbooks, used for teaching Turkish as a foreign language, was researched with
qualitative form developed by using CEFR; and it was determined that textbooks are far from supporting
learner autonomy; and also Notification Based Knowledge Category and its subcategories dominate all
textbooks. The second part of the research has been shaped in consideration of the textbooks are not the
actors equipped only with mechanical grammar knowledge. Texts in the textbooks, were digitized at this
dimension of the study and frequency and collocation analysis are made with Wordsmith 7.0 software.
Following this stage, the contents at the surface structure and deep structure of the texts, in the textbooks
that are used in the department of Turcology, Yunus Emre Institute and Maarif Foundation, are interpreted
by revealing the sub texts via Fairclough's (1992) critical discourse analysis method. Around the discourse
of textbooks and Nye's (2005) "Soft Power" theory, it has been determined that it is tried to shape the
attitudes and behaviors of foreigners who learn Turkish; and capitalism, consumption culture, popular
culture, modernity; which are true to Western Civilization, are criticized intensely in the discourse of
textbooks.
İsmail Güleç, Prof., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı
Tez No İndirme Tez Künye
448208
Yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarının
incelenmesi / Review of the textbooks prepared for teaching Turkish to
foreigners
Yazar:ENGİN ÖMEROĞLU
Danışman: PROF. DR. İSMAİL GÜLEÇ
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Türkçe eğitimi = Turkish education
; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler =
Foreign domestic students

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2016
674 s.

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 , Yeni Hitit YabancılarA-1tercih edilip kullanılan (Yedi İklim Türkçe ,Gazi
A-1, Yabancılar İçin Türkçe 1-Temelİçin Türkçe Ders Kitabı ) dört farklı kitabın,A-1İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 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
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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 ,
Yeni Hitit Yabancılar İçin TürkçeA-1textbooks (Yedi İklim Türkçe , İstanbulGazi A-1, Yabancılar
İçin Türkçe 1-TemelDers Kitabı ) that have been mostly preferredA-1Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı 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 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", "testretest" 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.
İsmet Cemiloğlu, Prof., Emekli
Tez No İndirme Tez Künye
310796
Belçika'da yaşayan Türk çocuklarının Türkçeye yönelik tutumları ve yazma
becerileri / Attitudes towards Turkish language of Turkish children living in
Belgium and their writing abilities
Yazar:ÜLKER ŞEN
Danışman: PROF. DR. İSMET CEMİLOĞLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Belçika = Belgium ; Tutum ölçekleri = Attitude scales ; Tutumlar =
Attitudes ; Türk çocukları = Turkish children ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yazma
becerisi = Writing skills ; Yazılı anlatım = Written expression ; Yurt dışı =
Abroad ; Öğrenci tutumu = Student attitude ; İki dilli = Bilungualism
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Bu tezin amacı; Belçika'da yaşayan Türk çocuklarının Türkçe yönelik tutumlarını ortaya koymak ve
ana dilde oluşturdukları yazılı anlatımlarını değerlendirmektir.Bu araştırma, yurt dışında yaşayan Türk
çocuklarının Türkçeye yönelik tutumlarını tespit etmeye ve yazılı anlatımlarını değerlendirmeye
yönelik tarama modelinde bir araştırmadır.Araştırmanın evrenini, Belçika'da yaşayan Türk çocukları
oluşturmaktadır. Evrene giren bütün Türk çocuklarından veri toplamak mümkün olmadığından
örneklem alma yoluna gidilmiştir. Çalışma, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Belçika'nın Anvers,
Gent, Genk, Brüksel bölgelerinde 35 dernekte Türkçe ve Türk Kültürü Dersi alan rastgele/seçkisiz
örnekleme yoluyla seçilen 11-15 yaş arası 198 Türk çocuğu üzerinde yapılmıştır.Araştırmada
kullanılacak verilere ulaşmak için tarafımızca geliştirilen ?Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının
Ana Dillerine Yönelik Tutum Ölçeği? (YDYTÇADYTÖ), ?Kişisel Bilgi Formu? kullanılmış,
öğrencilerin yazılı anlatımlarına yönelik veriler için de öğrencilerin yazdıkları kompozisyonlardan
yararlanılmıştır. Belçika'da yaşayan Türk çocuklarının Türkçeye yönelik tutumlarına ilişkin verilerin
analizinde betimleyici istatistik (frekans, yüzde, ortalama), Independent Sample t testi, tek yönlü
varyans analizi (ANOVA), Levene testi, Scheffe çoklu karşılaştırma testi, Mann-Whitney U testi,
Kruskal-Wallis H testi tekniği, regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada analizler için elde sonuçlar
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0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Çalışmada yer alan analizler için SPSS 19.0 paket programı
kullanılmıştır. Nitel boyutta elde edilen veriler için ise betimsel içerik analizi kullanılmıştır.Yapılan
incelemeler sonucunda araştırmaya katılan Belçika'daki Türk çocuklarının ana dillerine yönelik
tutumlarının (hiç, az, orta, çok ve tam değer aralıklarından) çok düzeyinde olduğu görülmüştür.
Belçika'da yaşayan Türk çocuklarının Türkçeye yönelik tutumlarının olumlu ve çok düzeyinde
olmasına karşılık yazılı anlatımlarında başarı gösterememişlerdir. Hemen hiçbiri kompozisyon dış yapı
özelliklerine uymamıştır. Diller arası (Flamanca-Türkeç ve Fransızca-Türkçe) kelime ve kavram
aktarımı, noktalama işaretlerinin yanlış ve eksik kullanımı, yazım yanlışları, ses ve ses uyumları ile
ilgili yanlışlar, ifade yanlışları, konuşma dilinin ve ağız özelliğinin yazılı anlatımlara aktarılması
yanlışları çok sıklıkla karşılaşılan yanlışlardandır.Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi ve Öğretimi, Yurt
Dışında Yaşan Türk Çocukları, Ana Dili Tutumu, Yazma Becerisi, Belçika.
This study has been done for the purpose of evaluating written expressions and attitudes respecting
Turkish language of Turkish children living in Belgium.Researcher used screening model to evaluate
written expressions and attitudes respecting Turkish language of Turkish children living in Belgium in
this study. Turkish children living in Belgium are population of this research.Because of impossibility
of intercorporate in research, a sample group was constituted. Sample group of this research is 198
Turkish children age ranging between 11-15 and living in Anvers, Gent, Brussel in Belgium selected
via randomic method. These children aslo has taken Turkish Language and Turkish Culture Lesson in
35 institutes during 2010-2011 Academic Year.For acquiring data, developed scale by researcher that
is named ?An Attitude Scale for Mother Tongue of Turkish Children Living Abroad? (ASMTTCLA)
and ?Personal Data Form? was used. For evaluating written expressions of children written materials
composed by them was used. For analysing data about mother tongue attitude of Turkish children
living in Belgium descriptive statistics, Independent Sample t-test, ANOVA, Levene test, Scheffe test,
Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test technique, regression analysis and predictive situations
was used. The study analyzes the results obtained for 0.05 significance level are interpreted. SPSS 19.0
package program was used for analysing datas.According to datas, it is possible to see that mother
tongue attitudes of Turkish children living in Belgium is (ranging between min-max) ultimate level.
Although their mother tongue attitudes are positive, written expressions of Turkish children living in
Belgium are not so correct. Word and notion transfer between languages (from Flemish to Turkish and
from French to Turkish), errors and mistakes in punctuation, consonance mistakes, incoherency,
transmitting of speech to written expressions are errors frequently encountered in.Keywords: Turkish
Language Education and Teaching, Turkish Children Living Abroad, Attitude Towards Mother
Tongue, Writing Skills, Belgium.
Tez No İndirme Tez Künye
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 = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Öğretim = Teaching
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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
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olduklarıkanaatine 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
Kadir Kaan Büyükikiz, Doç.Dr., Gaziantep Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
488668
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
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 ; Etkinlik = Efficiency ; Sınıf içi çalışmalar = In-class works ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil =
Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yabancı uyruklu = Foreign domectic ; Öğretim = Teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2017
134 s.

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 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

358

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, activitybased 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.
Tez No İndirme Tez Künye
572133
Yabancılara Türkçe öğretiminde fiillerin pandomim tekniği ile
öğretiminin etkililiği / The effectiveness of teaching technique in
teaching Turkish to foreigners pantomime verbs
Yazar:ALİ DURMUŞCAN
Danışman: DOÇ. DR. KADİR KAAN BÜYÜKİKİZ
Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
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Geçmişten günümüze kadar gerek insan, gerekse de farklı toplumlar, kendi kültürünü araştırmaya ve
kendi kültürü hakkında elde ettiği verileri de başka toplumlara anlatma gayreti içerisinde olmuştur. Bu
amaçla sahip olduğu her şeyi sözlü, sözsüz veya yazılı dil kullanarak başkalarına aktarma ihtiyacı
hissetmiştir. İşte bu çerçeveden hareketle insanlar arası iletişim doğmuş ve çeşitli şekillerde insanlar
arasında süregelmiştir. Bu bağlamda insan hayatında her daim var olmuş olan sözsüz iletişim yani
beden dili insanlar arasındaki iletişimde gerek sözlü iletişimle beraber gerekse de sözsüz iletişimde tek
başına kullanılmaktadır. Beden dilinin, güzel sanatlara yansımış olan bir dalı olan "Pandomim
Tekniği"; içerisinde söz olmadan sadece vücut hareketleri ile iletişimi barındırmaktadır. Bu bilgiden
hareketle Türkçenin sahip olduğu kelime gruplarından biri olan "fiil"ler de içerisinde bir iş bir hareket
barındıran kelime grubudur. Bu iki olgudan hareketle var olan literatür taranmıştır ve literatürde
fiillerin pandomim tekniği ile öğretilmesi üzerine her hangi bir çalışma yapılmadığını tespit edilmiştir.
Dilin yaşayan bir olgu olduğunu düşünürsek, fiiller gibi içerisinde hareket barındıran yani
canlandırmaya ihtiyaç duyulan bir konunun, kendisi gibi bir sanat olan pandomim tekniği ile
canlandırılabileceği görülmektedir. Bu anlamda Yabancılara Türkçe öğretimi yapan Hitit, Yediiklim,
İstanbul ve Gazi Dil Bilgisi kitaplarından "Şimdiki Zaman Eki" konusunun geçtiği bölümler
incelenerek bir fiil havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu havuzdaki fiillerin farklı kullanım
varyantları da ele alınmıştır. Bu havuzdaki fiiller beş haftalık bir dönem içerisinde pandomim tekniği
ile öğrencilere aktarılmıştır. Araştırma için biri deney, diğeri kontrol olmak üzere iki grup kurulmuştur.
Deney ve kontrol grubunda 11'er öğrenci bulunmaktadır. Deney ve kontrol gruplarının başarı
durumlarının tespiti için T-testi uygulanmıştır. Testten elde edilen sonuçlara göre, ön-test
uygulamasında deney grubunda verilen cevap sayısı ortalaması (X) 108,909; kontrol grubunda verilen
cevap sayısı ortalaması (X) 107,363 olarak hesaplanmıştır. Ön-testte doğru cevap sayısı ortalaması (X)
ise deney grubunda 55,181; kontrol grubunda ise 52,424 olarak hesaplanmıştır. Son-test uygulamasına
bakıldığında ise deney grubunun verilen cevap sayısı ortalaması (X) 175,181; kontrol grubunun verilen
cevap sayısı ortalaması (X) 105,636 olarak hesaplanmıştır. Son-test uygulamasında deney grubunda
verilen doğru cevap sayısı ortalaması (X) 144,727; kontrol grubunda ise verilen doğru cevap sayısı
ortalaması (X) 63,181 olarak hesaplanmıştır.
Ever since humanity started to exist until today, people and the community that they belong to,have
been trying to search their own culture and trying to teach this culture to people from other
communities. With this purpose, they felt to share everything that they had to with others by
speaking,writing or speechless. With this idea communication, which is between people, was born and
with various ways has been existing between people. Under this circumstance it has been existing in
peoples' life and it has been using by oneself, as a communication between people,either as verbal
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communication or as non verbal communication by people.As a part of body language, technic of
pantomime includes a communication which is non verbal and only moves of body. Under this
circumstance, verbs are a word group which are one of word groups of Turkish also include an action
and a movement. With these two facts we also scanned the literature which is existing and we observed
there is not a work which is about teaching verbs by using technic of pantomime. If we think that
language is a living phenomenon, a subject that involves movement within verbs such as verbs can be
animated with the pantomime technique, which is a branch of art like itself. In this sense,chapters
which have ''Present Time suffix'' have been searched from books Hitit, Yediklim, Istanbul ve Gazi Dil
Bilgisi which are using to teach Turkish to foreing people and a verb pool was created. Also variants of
verbs which are in this pool,have been approached. Verbs in this pool have been transfered to students
in five weeks period.For research an experiment and as a control group, two different groups have been
created. There were 11 students in each group. For determination of success of students,T-Test have
been used.Sum up, results of the test were showed and have been calculated in this Pre-test group of
experiment was answered averagely as (X) 108,909,group of control was answered averagely as (X)
107,363. Pre-test has been calculated, average of correct answers were as (X) 55,181;in the control
group it was as 52,424. At last the last test has been calculated,answers of group of experiment
averagely were as (X) 175,181;answers of group of control were averagely as (X) 105,636. The LastTest has been calculated for correct answers of experiment group were averagely as (X) 144,724; for
the control group, correct answers were averagely as (X) 63,181.
Tez No İndirme Tez Künye
541110
Geri bildirim olarak çoklu değerlendirme yaklaşımının Türkçe öğrenen
yabancı öğrencilerin yazma becerisine etkisi / The effects of multiple
assessment approach on the writing skill of learners of Turkish as a
foreign language
Yazar:SEDA BOZ
Danışman: DOÇ. DR. KADİR KAAN BÜYÜKİKİZ
Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Geri bildirim = Feedback ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil
öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı uyruklu öğrenciler =
Foreign domestic students ; Yazma becerisi = Writing skills ; Çoklu kriter
değerlendirme = Multi criteria evaluation

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
108 s.

Bu araştırmanın temel amacı, çoklu değerlendirme yaklaşımının Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin
yazma becerisine etkisini belirlemektir. Çalışmanın evrenini, Türkçeyi yabancı bir dil olarak
öğrenenlerin tümü oluşturmaktadır. Örneklemi ise, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Gaziantep
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (TÖMER) kontrol ve deney grubu
olarak seçilen C1 düzeyi yirmi yedi öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak
kompozisyon konuları, kişisel bilgi formu ve yazılı anlatım dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır.
Ölçme süreci sonunda elde edilen verilerin analizinde kullanmak üzere belirlenen istatistiksel yöntem
olarak t-testi, ANCOVA ve KOVARYANS analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda iki grup
arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklar ortaya çıkmıştır. Tüm çalışma genel
olarak değerlendirildiğinde çoklu değerlendirme yaklaşımı çerçevesinde yapılan uygulamaların Türkçe
öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerisi üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu yapılan incelemeler
sonucunda anlaşılmıştır.
The main purpose of this study is to determine the effects of multiple evaluation approach on the
writing skills of Turkish language learners. The population of the study is composed of all learners of
Turkish as a foreign language. The sample is composed of 27 students who were selected as control
and experimental group at the Gaziantep University Turkish Teaching Application and Research
Center (TÖMER) in 2017-2018 academic year. In the research, composition subjects, personal
information form and written expression grade scoring key were used. t-test, ANCOVA and covariance
analysis were used as the statistical methods for the analysis of the data obtained at the end of the data
collection process. As a result of the analysis, statistically significant differences were observed
between the two groups in favor of the experimental group. When the whole study was evaluated in
general, it became clear that the applications made within the framework of multiple evaluation
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approach had positive effects on the writing skills of foreign students who were learning Turkish as a
foreign language.
Kamil İşeri, Prof., Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Dil Bilimi
Tez No İndirme Tez Künye
430761
Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında {-Mış} biçimbiriminin
işlevlerinin incelenmesi / Examining the functions of the morpheme {Miş} in Turkish as a foreign language coursebooks
Yazar:SELDA DEMİR
Danışman: DOÇ. DR. KAMİL İŞERİ
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 ; Türk Dili ve
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Biçimbirim = Morpheme ; Ders kitapları = Textbooks ; Dilbilgisi
= Grammar ; Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
199 s.

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
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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
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
430713
Türkçedeki ve Farsçadaki tamlamaların karşılaştırılması ve Türkçe öğrenen Onaylandı
Fars öğrenciler için bir öğretim durumu geliştirme / A comparison between Yüksek
Turkish and Persian phrases and developing a teaching plan for Persian
Lisans
students who are learning Turkish
Türkçe
Yazar:ROGHAYYEH GHAFFARI
2016
Danışman: DOÇ. DR. KAMİL İŞERİ
126 s.
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Dilbilgisi-tamlamalar =
Grammar-noun phrase ; Farsça = Persian ; Karşılaştırmalı dilbilgisi =
Comparative grammar ; Karşılaştırmalı dilbilim = Comparative linquistics ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
Bir dili öğrenirken, o dilin dilbilgisi kurallarını da öğrenmek, hedef dilin yapısına yönelik bilgiye sahip
olmak ve o dilin doğru kullanımına katkıda bulunmak gerçeği yadsınamaz. Bu çalışmanın konusu olan,
"Türkçedeki ve Farsçadaki Tamlamaların Karşılaştırılması ve Türkçe Öğrenen Fars Öğrenciler İçin Bir
Öğretim Durumu Geliştirme", Fars öğrencileri için hedef dili olan Türkçenin tamlamalarını kendi
anadili Farsça ile karşılaştırarak öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın temeli söz konusu olan
iki dildeki tamlamaların karşılaştırılması ve Türkçedeki tamlamalar konusuna dair Türkçeyi yabancı dil
olarak öğrenen Fars öğrenciler için öneriler sunmaktır.Bu çalışmada Farsça, Türkçe dilbilgisi ve
dilbilim kitapları taranarak tamlamaların yapısı betimlenmiştir. Sonra ise her iki dilde tamlamaların
kıyaslanması yapılmış ve her iki dildeki tamlamaların yapısal farklılıkları gösterilmiştir. Son olarak,
tamlamaların öğretimi için öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Türkçe, Farsça, Tamlamalar,
Karşılaştırma, Öneri
When a language is being learned, the importance of learning the grammer rules and having knowledge
about the structure of target language and making a contribute to correct usage of one language is not
denied. The purpose of this study with "A Comparison Between Turkish and Persian Phrases and
Developing a Teaching Plan for Persian Students Who are Learning Turkish" subject is teach Turkish
for Persian students by comparison the phrases of target language with the native language-persian.
The base of this study is comparesing phrases in two language and suggest a teaching plan for persian
students which is learning Turkish as a foreign language. İn this study the structure of phrases have
described by way of searching Persian, Turkish grammer and linguistic sources. Then comparesing
phrases of each languages have been done and the structural differences between these two languages
have shown. Finally, some methods are presented to teach the phrases. Key words: Turkish, Persian,
Phrases, Comparison, Methods
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
507042
Yabancılara Türkçe öğretiminde özel yazmanın yazma kaygısına ve
Onaylandı
yazma eğilimine etkisinin incelenmesi / Evaluation of the effect of private Yüksek
writing on writing anxiety and writing disposition in teaching Turkish as Lisans
a foreign language
Türkçe
Yazar:ONUR TAŞDEMİR
2017
Danışman: DOÇ. DR. KAMİL İŞERİ
100 s.
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 = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe

362

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign
domestic students ; Yabancılar = Foreigners ; Yazma kaygısı = Writing
anxiety ; Özel yazma = Private writing ; Özel öğretim = Private education
Bu araştırmanın amacı yabancılara Türkçe öğretiminde Özel yazmanın yazma kaygısına ve yazma
eğilimine etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın modeli, deneysel modellerden ön test – son test
kontrol gruplu modeldir. Araştırmaya 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında İzmir, Dokuz Eylül Dil
Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenim görmekte olan C1 düzeyinde 68 öğrenci
katılmıştır. Deney ve kontrol grubu yansız atama yoluyla seçilmiş, 36 öğrenci kontrol 32 öğrenci deney
grubunu oluşturmuştur. Ardından dersleri aynı okutman tarafından yürütülen iki sınıftaki öğrencilere
"Yazma Eğilimi Ölçeği" ve "Yazma Kaygısı Ölçeği" uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda deney
grubunun yazma eğilimi ve yazma kaygısı düzeylerinde özel yazma uygulamaları öncesi ve sonrası
arasında anlamlı farkın olduğu saptanmıştır.
The aim of study was to evaluation of the effect of private writing on writing anxiety and writing
disposition in teaching Turkish as a foreign language. The study was organized as pre-test post-test
control group experimental model. In 2016 – 2017 academic year 68 c1 level students from Dokuz
Eylül University Language Research and Teaching Center in İzmir participated in the study. To be able
to evaluation the experimental and control groups, "Writing Disposition Scale" and "Writing Anxiety
Scale" were appliet to student in two class taught by the same teacher, a there was no difference
between groups. because of that experimental and control group were chosen randomly. As a result, 36
students in the control group, 32 students in the experimental group. It was indicated that while there is
significant difference between the pre-test and post-test results of private writing practices of the
experimental group's writing disposition and writing anxiety.
Tez No İndirme Tez Künye
636632
Yabancı dil olarak Türkçe alanındaki yüksek lisans tezleriningiriş
bölümlerinin sözbilimsel yapı özellikleri / Rhetorical structure features
concerning introduction section ofmaster theses in the field of Turkish
as a foreign language
Yazar:SİBEL KARİNA ERKAN BİLEN
Danışman: PROF. DR. KAMİL İŞERİ
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Genel Dilbilim Anabilim Dalı / Genel Dilbilim Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
105 s.

Bu çalışmada, metnin nasıl geliştiğiyle ilgilenen tür çözümlemesi aracılıyla "Yabancı Dil Olarak
Türkçe" alanında yazılan lisansüstü tezlerinin giriş bölümlerinde bulunan sözbilimsel yapı özellikleri
Swales'in (1990) ve Bunton'ın (2002) modellerini uyarlayan Kan'ın (2014) şablonundan faydalanarak
çözümlenmiştir. Çalışmada yüksek lisans tezlerinin yazıldığı bilim alanına bağlı olarak ortak
özelliklerin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal
Tez Merkezinden 2014-2018 yılları arasında "Yabancı Dil Olarak Türkçe" alanında Türkçe yazılan 128
lisansüstü teze ulaşılmış ve orantısal örneklemi oluşturan 96 tez incelenmiştir. Çalışmanın sonunda
"Yabancı Dil Olarak Türkçe" alanındaki yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerinin hareket ve adımları
saptanmış, bulunma sıklıkları yüzdeleriyle verilmiş, dilsel görünümleri açıklanmış ve hareketlerin
döngüsellikleri incelenmiştir; kısaca, tezlerin giriş bölümlerinin sözbilimsel yapı özellikleri ortaya
konulmuştur.
In this study, the rhetorical structure features of master theses` Introduction section written in the field
of Turkish as a foreign language were investigated through genre analysing which relates to how a text
evolves by using the moves and steps framework of Kan (2014) that represents a customized version of
Swales' (1990) and Bunton' s (2002) models. This research examines the possible common rhetorical
features according to the master theses' academic field. Within this study, 128 master theses written in
Turkish language between 2014-2018 in the mentioned field, were totaled from The Council of Higher
Education National Thesis Centre and the sample consisted of 96 theses was analysed. As the result of
this research, the rhetorical steps and moves of the master theses' Introduction section written in the
field of Turkish as a foreign language were analysed, the frequency of their apperance were displayed
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with their percentage distribution, the circularity of the moves were established and their linguistic
aspects were detected. Consequently, the rhetorical structure features concerning Introduction section
were specified.
Kamile Hamiloğlu, Dr.Öğr.Ü., Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
189035
The Role of the foreign language coursebook in teaching and learning of
English and Turkish as a foreign language in Turkey: A case study /
Türkiye`de Türkçe`nin ve İngilizce`nin yabancı dil olarak öğretilmesinde
ve öğrenilmesinde ders kitabının rolü: Bir vaka çalışması
Yazar:BISERA PILICA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. KAMİLE HAMİLOĞLU
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı
Diller Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
İngilizce
2005
191 s.

Türkiye'de Türkçenin ve İngilizcenin Yabanci Dil Olarak Öğretilmesinde veÖğrenilmesinde Ders
Kitabının Rolü: Bir Vaka ÇalışmasıBisera PilicaBu çalışmanın amacı, Türkiye'de İngilizce ve Türkçe
ders kitaplarının bir yabancı dil öğretim veöğrenim aracı olarak rolünü araştırmaktır.Araştırma,
TÖMER (Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) İstanbulşubesinde yapılmıştır.
Çalışma TÖMER'deki `Başlangıç Düzeyi 1' ve `Orta Düzeyi 1'gruplarında gerçekleştirilmiştir. Sınıf
seviyeleri kurum tarafından yapılan yerleştirme sınavınınsonuçlarına göre belirlenmektedir. Çalışma
için gerekli olan veriler, İngilizce sınıfına devameden 7, Türkçe sınıfına devam eden 6 öğrenciden elde
edilmistir. 2003 -2004 akademik yılıboyunca her iki grupta ayda 1 kez olmak üzere toplam 6 kez
gözlem yapılmıştır. Araştırmaboyunca her iki gruptan rastgele seçilmiş öğrencilerle söyleşi
gerçekleştirilmiştir. Kursunsonunda öğretmenlerle de birer söyleşi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda
tüm öğrenci veöğretmenlerle söyleşi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Orta düzey kurunun sonunda
hemöğrencilere hem de öğretmenlere birer adet davranış anketi de uygulanmıştır.xviiAraştirma
aşagidaki temel sorulara cevap aramıştır:1. Türkiye'de İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde ve
öğrenilmesinde İngilizceders kitabının rolü nedir?2. Türkiye'de ana dilin, yabancı dil olarak
öğretilmesinde ve öğrenilmesinde Türkçe derskitabının rolü nedir?Çalışmada iki temel sorunun
yanısıra altı alt soru aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.1. Türkiye'de İngilizcenin yabancı dil olarak
öğretilmesinde ve öğrenilmesinde öğretmenlerve öğrenciler ders kitaplarına ne derece bağlı-bağımlı
çalışmaktadırlar?2. Türkiye'de Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde ve öğrenilmesinde
öğretmenlerve öğrenciler ders kitaplarına ne derece bağlı-bağımlı çalışmaktadırlar.3. Ana dilinin
İngilizce olmaması, İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten ve İngilizce derskitabı kullanan, ana dili
Türkçe olan, İngilizce öğretmenlerini nasıl etkilemektedir?4. Ana dilinin Türkçe olması, Türkçeyi
yabancı dil olarak öğreten ve Türkçe ders kitabıkullanan Türkçe öğretmenlerini nasıl etkilemektedir?5.
İngilizcenin Türkiye'de yabancı dil olarak öğretilmesi ve öğrenilmesinde çevre veyabancı dil ders
kitabının arasındaki ilişkinin önemi nedir?6. Türkçenin Türkiye'de yabancı dil olarak öğretilmesi ve
öğrenilmesinde çevre ve yabancıdil ders kitabının arasındaki ilişkinin önemi nedir?Elde edilen
bulgulara göre, Türkiye'de İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde İngilizceders kitabının ana
araç olarak kullanılması nedeniyle çok etkin olduğu görüldü. Türkiye'de anadilin yabancı dil olarak
öğretilmesinde kullanılan Türkçe ders kitabının, Türkiye'de İngilizceninyabancı dil olarak
öğretilmesinde kullanılan İngilizce ders kitabına kıyasla daha az etkin olduğugörüldü.xviiiTürkiye'de
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde, öğretmenler ve öğrencilerin derskitaplarına Türk İngilizce
öğretmenleri ve öğrencileri kadar bağımlı olmadıkları izlendi.Türkiye'de İngilizcenin yabancı dil olarak
öğretilmesinde, öğretmenler ve öğrencilerin derskitaplarına, en temel araç olarak kullanılması
nedeniyle ileri derecede bağımlı oldukları gözlendi.Araştırma, Türkiye'de Türkçenin yabancı dil olarak
öğretilmesinde ders kitabı-bağlam-ortamilişkisinin de çok önemli olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye'de
İngilizcenin yabancı dil olaraköğretilmesinde ders kitabı-bağlam-ortam ilişkisinin aynı derecede güçlü
olmadığı gözlemi dearaştırmanın diğer önemli bulguların arasındadır.
The Role of the Foreign Language Coursebook in Teaching and Learningof English and Turkish as a
Foreign Languagein Turkey: A Case studybyBisera PilicaThe present study aims to investigate the role
of English and Turkish coursebooks as a foreignlanguage teaching and learning tool in Turkey. It is to
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be noted that, in this study, English is thenon-native language while Turkish is the native one in
Turkey. Therefore, English is consideredas a foreign language to be taught to Turkish native learners
and Turkish is considered as aforeign language to be taught to foreign learners in Turkey. In this case,
Turkish is taken to be aforeign language, although it is the native tongue in Turkey.This research was
conducted at the Istanbul branch of TÖMER, (the Turkish and ForeignLanguage Research and
Application Centre of Ankara University) during the 2003-2004academic year. The study followed the
learning and teaching processes of two English andTurkish classes from the 'Beginner 1' level to the
`Intermediate 1? level. Levels are determined asa result of a placement examination taken at
TÖMER.Throughout the 2003-2004 academic year, an observation session was held once a month
inboth groups six times in total. An interview was held with randomly selected learners from
eachgroup throughout the course. At the end of the course an interview was held with the teachers,
asxivwell. Therefore it was achieved to be interviewed all learners and teachers in the end.
Aquestionnaire 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 andlearning material in Turkey?2. What is the role of the Turkish
coursebook as a foreign language teaching andlearning material in Turkey?The study has six subquestions, as indicated below:1. To what extent do teachers and learners depend on the English
coursebook asa foreign language teaching and learning material in Turkey?2. To what extent do
teachers and learners depend on the Turkish coursebook asa foreign language teaching and learning
material in Turkey?3. How does being a non-native English speaker affect Turkish teachers whileusing
the English coursebook and giving English language instruction inEnglish classes in Turkey?4. How
does being a Turkish native speaker affect teachers while using theTurkish coursebook and giving
Turkish language instruction in Turkishclasses in Turkey?5. What is the importance of the relationship
between the environment and thecoursebook while teaching and learning English as a foreign language
inTurkey?6. What is the importance of the relationship between the environment and thecoursebook
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 languageteaching and learning setting. The foreign
language coursebook was exploited more extensivelyas the main aid by the learners and the non-native
speaker teachers in the non-native languagesetting than the coursebook users who were in the native
language setting. The results veryclearly stated that the group of learners and non-native speaker
teachers in their non-nativexvlanguage setting needed their language coursebooks more than the
learners and native speakerteachers in their native language setting. It was obtained in this study that
non-native languageteachers in the non-native language setting relied on the coursebook more than the
nativelanguage teacher in their native language setting. For that reason the non-native languageteachers
depended on the coursebook and used it more thoroughly while the native languageteachers used the
coursebook as an aid. As the last finding, since there is no desired contributionfrom the immediate
environment, considering particularly Turkey, therefore, the languagecoursebook was used as the main
aid for both learning and teaching in the non-native languagesetting. Conversely, the fact of learning a
foreign language in its native country offers a surplusof input from the environment and therefore the
native language setting group benefited from theenvironment a great deal.
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Bu çalışmada, yabancı dil olarak mobil destekli Türkçe kelime öğretiminin etkililiği ve öğrencilerin bu
uygulamalarla ilgili görüşleri araştırılmıştır. Araştırmada yabancı dil olarak Türkçe kelime öğretiminde
kullanılmak üzere geliştirilen internet temelli kelime öğretim materyalleri, kısa mesajlar (SMS) ve
çoklu ortam mesajları (MMS) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul Üniversitesi Dil
Merkezinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 24'ü deney, 24'ü kontrol grubu olmak üzere, toplam 48
öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubu öğrencilerinin tanıtıcı bilgileri "Katılımcı Bilgi Formu"
kullanılarak elde edilmiştir. Deney (mobil destekli kelime öğretim) grubu ve kontrol (öğretmen
merkezli geleneksel kelime öğretim) grubu öğrencilerinin kelime öğrenme başarılarını karşılaştırmak
amacıyla Kelime Bilgisi Başarı Testi geliştirilerek kullanılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin yabancı
dil olarak mobil destekli Türkçe kelime öğretimi ile ilgili görüşlerini almak amacıyla yarı
yapılandırılmış "Mobil Destekli Kelime Öğretimi Değerlendirme Formu" kullanılmıştır. Araştırmada
nicel verilerin analizinde 7 farklı istatistiksel analiz (Frekans, Yüzde, Bağımsız t testi, Bağlantılı t testi,
Kruskal Wallis H testi, Dunnet T3 Post Hoc testi ve Mann Whitney U testi kullanılmış olup bu
analizler bilgisayarda SPSS 22.00 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise
içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel veriler incelenmiş ve kodlamalar yapılmıştır. Oluşturulan
kodlardan benzer durumları niteleyen kodlar sınıflandırılarak bu kodlardan araştırmanın amacına
yönelik temalar oluşturulmuştur. Temalar düzenlendikten sonra bulgular tanımlanmış ve
yorumlanmıştır. Çalışmanın nicel ve nitel bölümünden elde edilen bulgulara göre, mobil destekli
Türkçe kelime öğretiminin, öğretmen merkezli geleneksel Türkçe kelime öğretimine göre daha etkili
olduğu, deney ve kontrol grubu kelime bilgisi başarı testi son test puan ortalamaları arasındaki farkın
p<0.05 önem düzeyinde deney grubu lehine anlamlı olduğu, öğrencilerin; mobil destekli kelime
öğretiminden memnun oldukları, mobil öğrenmeye yönelik olumlu görüş belirttikleri, bu uygulamalarla
motivasyonlarının arttığı, yeni kelimeler öğrendikleri, bundan sonraki Türkçe öğrenme süreçlerinde de
mobil destekli kelime öğretimini tercih etmek istedikleri ve cep telefonunun mobil öğrenmede etkili bir
araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Mobil Öğrenme, Kelime Öğretimi, Mobil
Destekli Türkçe Kelime Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Materyal Geliştirme.
In this study, the effectiveness of the Mobile-Assisted Turkish Vocabulary Teaching as Foreign
Language and students' views on it have been investigated. In the research internet-based vocabulary
teaching materials which have been developed for use of Turkish vocabulary teaching as a foreign
language, text messages (SMS) and multimedia messages (MMS) have been used. The study group of
this research consisted of 24 experimental group, 24 control group, total amount of 48 students, who
study at Istanbul University Language Centre and learn Turkish as a foreign language. The descriptive
information of the experimental group was obtained by the usage of "Participant Information Form" In
order to compare the success in the experimental (mobile-assisted vocabulary teaching) group and
control (traditional teacher-centered vocabulary teaching) group's vocabulary learning, Vocabulary
Success Test" has been developed and used. In order to get views of the experimental group on the
Mobile-Assisted Turkish Vocabulary Teaching as Foreign Language, the Mobile Assisted Vocabulary
Teaching Evaluation Form" is used, which has been semi-structured "For data analysis in the
quantitative part of the study, 7 different statistical analysis was used (Frequency, Percentage, Aligned
t test, linked t test, Kruskal-Wallis H test, Dunnett T3 post hoc test and Mann Whitney U test and the
analyzis were performed with SPSS 22.00 statistical package program on the computer. In the analysis
of qualitative data content, analysis method was used. Qualitative data were examined and codings
were done. The codes qualify similar cases were classified and for the purpose of this research themes
were created. After themes were created, the findings were defined and interpreted. According to the
findings derived from quantitative and qualitative part of the study, the mobile-assisted Turkish
vocabulary teaching is more effective than teacher-centered traditional Turkish vocabulary teaching,
the difference between the experimental and control group posttest vocabulary achievement test
average of p <0.05 in favor the experimental group in significance level. It was concluded that students
are satisfied with the mobile-assisted vocabulary teaching, and expressed positive opinions for mobile
learning. Their motivation increased and they learn new words by this application and for the
subsequent Turkish learning process the students will prefer the mobile-assisted teaching. It was found
that mobile phone is an effective tool for mobile learning, Key Words: Mobile Learning, Vocabulary
Teaching, Mobile-Assisted Turkish Vocabulary Teaching, Teaching of Turkish as a Foreign Language,
Material Development.
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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 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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Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek amacıyla Türkiye'deki üniversitelere her yıl binlerce yabancı
uyruklu öğrenci gelmektedir. Bu öğrenciler Türkçeyi öğrenmede birtakım sorunlarla
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
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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 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-MeyerOlkin (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.
Kelime Erdal, Prof., Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Toplumlar arasındaki ilişkilerin gelişmesine bağlı olarak yabancı dil öğrenme ihtiyacının arttığı
günümüz dünyasında, Türkçenin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretimi alanındaki çalışmalara da
önem verildiği gözlenmektedir. Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki konumuna bağlı olarak Türkçe
öğrenme isteği ve ihtiyacı gün geçtikçe artmakta; buna bağlı olarak Türkçenin yabancı dil olarak
öğretimi ile ilgili çalışmalar da hız kazanmaktadır. Dil ile kültür arasındaki ilişki göz önüne alındığında
yabancı dil öğrenmenin aynı zamanda yabancı kültürü öğrenme olduğu sonucuna ulaşılabilir. Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenen dil öğrenicileri de aynı zamanda Türk kültürünü tanımaktadır. Bu nedenle
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde ve hazırlanan öğretim materyallerinde Türk kültürü ile
ilgili ögelerin yer alması önem arz etmektedir. Milletimizin tarih boyunca yaşadığı olaylar karşısındaki
duygu ve düşüncelerinin terennümleri olan türküler, Türk kültürünün zengin hazinelerindendir. Bu
bağlamda türkülerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk kültürünün aktarımı açısından önemli
kaynaklardan biri olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
kültürel aktarım açısından türkülerde yer alan kültürel ögeleri tespit etmektir. Bu amaçla Avrupa Ortak
Öneriler Çerçevesi'nde belirtilen sosyokültürel ögelere göre türkülerde yer alan kültürel ögeler
incelenmiş ve seçilen türkülerle örnek etkinlikler oluşturulmuştur. Bu çalışmada hazırlanan etkinlikler,
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk kültürünün aktarılması ile ilgili olarak türkülerden nasıl
yararlanılabileceği hususunda öneriler içermektedir. Nitel araştırma deseninde oluşturulan bu
araştırmada, veriler doküman analizi ile elde edilmiştir. Buna göre çalışma gurubunu oluşturan Türk
Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi ve Türk Halk Müziğinden Seçmeler kitaplarında yer alan 4265
türkü, Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde yer alan sosyokültürel ögeler kapsamında incelenmiştir.
Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenerek 5130 adet kültürel öge tespit edilmiş; bulgular daha
önceki çalışmalarla birlikte yorumlanarak türkülerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürel
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aktarım açısından yeterliliği ve kullanılabilirliği tespit edilmiştir. Dil öğretiminin kültür öğretimiyle
birlikte gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, bu çalışmanın kültürel aktarım ile ilgili
olarak dil öğreticilerine yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
In today's world, where the need to learn a foreign language has increased due to the development of
relations between societies, it is observed that studies in the field of learning and teaching Turkish as a
foreign language are also given importance. The need of learning Turkish language increases day by
day, because to the fact that Turkey's political situation; so the studies on teaching Turkish as a foreign
language are also gaining speed. Considering the relationship between language and culture, it can be
concluded that learning a foreign language is also learning a foreign culture. Language learners who
learn Turkish language also gain knowledge of Turkish culture. For this reason, it is important to
include elements related to Turkish culture in teaching Turkish language processes and in the teaching
materials. The Turkish Folk Songs (TFS), which are the terms of the feelings and thoughts of the
events that our nation has experienced throughout the history, are one of the richest treasures of
Turkish culture. In this context, it can be said that TFS are one of the important sources in terms of
transferring Turkish culture in teaching Turkish as a foreign language. The aim of this study is to
identify the cultural elements in TFS in terms of cultural transfer in teaching Turkish as a foreign
language. For this purpose, according to the socio cultural elements specified in the Common European
Framework of Reference (CEFR), cultural elements in TFS have been examined and exemplary
activities have been created with the selected TFS. The activities prepared in this study include
suggestions on how to use TFS with regard to the transfer of Turkish culture in teaching Turkish as a
foreign language. In this study, which was created in a qualitative research pattern, data was obtained
by document analysis. Accordingly, 4265 folk songs in the Turkish Folk Music Oral Works Anthology
and Turkish Folk Music Selection books, which are the study groups, have been examined within the
scope of the socio cultural elements in the European Common Suggestions Framework. The data
obtained were analyzed by content analysis and 5130 sociocultural items were identified; The findings
were interpreted in conjunction with previous studies, and the adequacy and usability of the TFS in
terms of cultural transfer in teaching Turkish as a foreign language was determined. Based on the idea
that language teaching should be carried out together with culture teaching, this study is thought to be a
guide for language teachers regarding cultural transfer.
Kemalettin Deniz, Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
241595
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve metni doğrultusunda Türkçe
öğretimi programları ve örnek kitapların değerlendirilmesi / Turkish
language teaching programmes on the axis of common framework for
teaching European languages and evaluation of sample books
Yazar:BAŞAK UYSAL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. KEMALETTİN DENİZ
Yer Bilgisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Avrupa Dil Gelişim Dosyası = European Language Development
Folders ; Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi = Common
European Framework of Reference for Langugage ; Ders kitapları =
Textbooks ; Dil eğitimi = Language education ; Kitaplar = Books ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Öğretim programları = Teaching curriculums

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2009
236 s.

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
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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
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.
Tez No İndirme Tez Künye
378273
Avrupa Diller Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne göre Türkçeyi yabancı dil
olarak öğrenenlerde karşılaşılan ses olayları / Phonetic events according to
common European framework of reference for languages for Turkish
learners as a foreign language
Yazar:İLKNUR GÖK
Danışman: YRD. DOÇ. KEMALETTİN DENİZ
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 ; Dil yanlışları = Linguistic
mistakes ; Dil öğrenimi = Study of languages ; Ses olayları = Sound events
; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
122 s.
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language learning ; Öğrenme = Learning ; Öğrenme güçlüğü = Learning
difficulty
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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
429478
Iraklı öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde karşılaştıkları Onaylandı
sorunlar ve çözüm önerileri / Problems, faced by iraqi students during
Yüksek
learning Turkish language as a foreign language, and solution suggestions Lisans
Yazar:ALI ABDULLAH FATHI FATHI
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. KEMALETTİN DENİZ
2016
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
220 s.
Eğitimi Anabilim Dalı
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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
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 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 semistructured 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.
Tez No İndirme Tez Künye
569173
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde akademik yazmaya yönelik
bir içerik önerisi / A suggested syllabus for academic writing in
teaching Turkish as a foreign language
Yazar:CANAN YURDAKUL GÜDE
Danışman: DOÇ. DR. KEMALETTİN DENİZ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
198 s.

373

Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Akademik yazma, akademik bağlamdaki araştırmaların çeşitli türlerde raporlaştırılması sürecinde
içerik, biçim, dil ve anlatım yönlerinden kendine has ilkeleri olan yazma alanıdır. Akademik bir
bağlam üzerine yeterlik kazanabilmek, ana dilde öğrenim gören öğrenciler için olduğu kadar yabancı
dil öğrenicileri için de gereklidir. Bu beceri, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler bakımından ele
alındığında, onların yüksek öğrenimleri boyunca ve sonrasında yürütecekleri akademik çalışmalar
dolayısıyla büyük önem arz etmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik yazmaya
"Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi" bağlamında bakıldığında standart bir uyarlama ve
uygulamanın yapılmadığı görülmektedir. Hâli hazırda var olan akademik yazma öğretim programları
her bir kurumda değişiklik göstermekte olup ortak bir plan uygulanmamaktadır. Bu araştırmanın amacı,
yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde "akademik yazma" dersi için bir içerik önerisi hazırlamaktır.
Araştırmanın inceleme nesnesini Türkiye ve yurt dışındaki 112 akademik yazma ders içeriği meydana
getirmiştir. Bu içeriklerin nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde incelenmesinden elde edilen ortak ve
farklı yönler doğrultusunda 12 tema tespit edilmiş ve bu doğrultuda üniteler oluşturulmuştur. Bu
çalışmanın Türkiye'de ve yurt dışında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapmakta olan TÖMER,
Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Türkoloji Merkezi gibi eğitim kurumlarında, bu alanda
çalışan öğretim elemanlarına, hazırlanacak akademik yazma ders içeriklerine ve materyal
hazırlayanlara bir program taslağı sunması dolayısıyla katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Academic writing is an area of writing that has its own principles in terms of content, form, language
and expression in the process of reporting various types of research in academic context. Acquiring
proficiency in an academic context is as important for second language learners as it is for native
language learners. This skill is highly important for the students studying Turkish as a foreign language
in terms of their studies that will carry on during and after their higher education. However, it is seen
that in academic writing for teaching Turkish as a foreign language, there are not any conducted
standart plans in the context of Common European Framework of References for Languages and the
course contents prepared for academic writing vary in each institution. The aim of this study is to
prepare a suggested syllabus for "academic writing" course in teaching Turkish as a foreign language.
112 academic writing course contents from Turkey and the countries abroad have constituted the
subject of this study. 12 themes have been identified in accordance with the common and different
aspects obtained from the examination of these contents within the framework of qualitative research
methods and the units have been formed accordingly. This study is considered to make a big
contribution to the institutions which teach Turkish as a foreign language in Turkey and abroad such as
TÖMER, Maarif Foundation, Yunus Emre Institute, TIKA, Turcology Center, to the academicians
designing course contents and to the teachers preparing materials in this field.
Kuthan Kahramantürk, Prof., Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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 öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching ; İngilizce = English
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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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
342320
Türkçe-Letonca karşılaştırmalı zaman yapıları / Contrasti ve analyses of
tense forms in Turkish and Latvian languages
Yazar:DIDZIS JEREMICS
Danışman: PROF. 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:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish
Language and Literature
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilgisi-zaman = Grammar-tense ;
Karşılaştırmalı dilbilgisi = Comparative grammar ; Letonca = Latvian ;
Letonya = Latvia ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching
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Küreselleşme denilen dünya çapında bütünleşme, entegrasyon ve dayanışma sürecinde günler gittikçe
dünya ekonomisi, uluslararası ilişkiler gelişmektedir. Dil faktörü bu süreçlerin vazgeçilmez ve çok
önemli bir parçasıdır. Hepsinde iletişim çok önemli rol oynar. İki ülke arasında işbirliğin gerçekleşmesi
için iletişim şarttır. İletişim dilsiz bizim bildiğimiz anlayışta gerçekleşemez. Bugüne kadar yabancı dil
öğrenme edimi çok zaman alıcı bir süreçti. Bugünlerde insan zamanını değerlendirmeye başladığı için
mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde yabancı dili edinmek istiyordur. Yabancı dil öğrenimi ve
öğretimi tüm dünyada olduğu gibi Letonya?da da artarak önem kazanmaktadır. Son yarı yüzyıl
Letonya ve Türkiye ilişkileri geliştiğinden Letonca ve Türkçeye hâkim olan insanlara talep de
artmaktadır. Ne yazık ki henüz Türkçe ve Letonca arasında hiçbir sözcük veya dilbilgisi çalışması
yapılmamıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretmenler hala yabancı kaynaklar
kullanmak zorundadırlar (Rusça, İngilizce). Yabancı dili başka bir yabancı dilden öğrenmek ve
öğretmek mümkün olabilir. Fakat bu öğrenme ve öğretme süreci gittikçe zorlaşır, hatalara yol açabilir
ve beklendiği gibi verimli sonuç vermeyebilir. Bu çalışmanın amacı Türkçenin zaman sistemini
Letoncanın dilbilgisi yapıları ile açıklamaktır. Türkçedeki dilbilgisel zamanların Letoncada olup
olmadığı tespit edilerek hangi zaman, ifade şekli veya başka dilbilgisi yapıları ile kurulduğu açık bir
şekilde gösterilecektir. Çalışmanın süresince bu iki dilin ortak aynılık, benzerlik ve farklılıklar ortaya
konulacaktır. Çalışmanın neticesinde ortaya konulan veri ders programı oluşturanlar, öğretme
malzemeleri hazırlayanlar için güvenilir bir kaynakça oluşturacaktır. Yabancı dil olarak Türkçeyi
öğrenenler için de ek kaynak olacaktır. Bu çalışmanın sayesinde Türkçe öğretme ve öğrenme süreci
kolaylaştırılmış olacaktır. Dolayısıyla, yabancı dil edinimi daha rahat ve hızlı şekilde gerçekleşecektir.
Global economy, international relations develop concurrently with globalization, integration, and
cooperation process. Language is an integral and a very important element of these processes.
Information exchange has a great significance in all processes. A fundamental basis for bilateral
relations is communication. The communication without a language is impossible. Language learning
remains a time consuming process also nowadays. Considering that modern people highly value their
time, they want to learn a foreign language within the shortest time possible. Same as in the rest of the
world, learning and teaching foreign languages becomes more and more important in Latvia. During
the last half century, bilateral relations between Latvia and Turkey have developed rapidly.
Consequently, the demand for Turkish language professionals has grown. Unfortunately, the
combination of these languages has not been subject to any research or compiling a dictionary or a
study aid. Turkish language continues to be taught in Latvia using teaching aids published in other
languages (Russian, English). Learning a foreign language using another foreign language is possible;
however, in such case, the language learning process becomes more difficult, more mistakes occur
during the learning process, and the expected result may as well not be achieved. The purpose of this
thesis is explaining Turkish language grammar tenses using the ones in Latvian. It will be also
researched if similar constructions of grammar tenses found in Turkish language exist also in Latvian.
It will also be explained to which grammar tense, mood, or other category it belongs. In this thesis, the
identical, similar, and distinct characteristics will be presented. The information developed during the
research, will be a trustworthy source for developers of Turkish language study materials or study
programs. It will also serve as an additional information source for those who want to study Turkish
language. Thanks to this thesis, the Turkish language studying and teaching process will become
easier; thus, also more pleasant and faster.
Tez No İndirme Tez Künye
395261
Türkçede ortaç içeren tümcelerin yapısal ve anlamsal açıdan İngilizce ile
karşılaştırılması / The comparison of adjectival clauses in Turkish and
English in terms of structure and meaning
Yazar:NAZİLE ŞEN
Danışman: PROF. 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:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Derlem = Corpus ; Derlem dilbilim = Corpus linguistics ; Dilbilgisi
= Grammar ; Dilbilgisi-tümleç = Grammar-complement ; Karşılaştırmalı
dilbilgisi = Comparative grammar ; Ortaçlar = Verbal adjective ; Ortaçlar
= Verbal adjective ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
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language teaching ; İngilizce = English
Yabancı dil öğretimi sürecinde dilbilgisinin önemi tartışmalı bir konu olmakla birlikte hedef dilin
yapısına yönelik bilgiye sahip olmanın o dilin kullanımına katkıda bulunduğu gerçeği yadsınamaz. Bu
çalışma için temel oluşturan konu ise Türkçedeki ortaç (sıfatfiil) yapısı ve bu yapının İngilizcedeki hem
yapısal hem de anlamsal eşdeğerlilikleri ve denklikleri olmuştur. Çalışmanın çıkış dili olarak seçilen
Türkçenin ortaç yapısının seçilme sebebi ana dili Türkçe olmayan öğrenicilerin söz konusu yapıyı
öğrenirken kendi ana dilleriyle kıyaslama yoluna gitmeleri ve çoğu zaman iki dil arasındaki farklılıklar
nedeniyle güçlükle karşılaşmalarıdır. Türkçedeki bu hedef yapının İngilizce ile karşılaştırılmasının
nedeni ise yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin İngilizce bilme olasılıklarının diğer yabancı dillere
oranla daha yüksek olmasıdır. Bu çalışma için ilk olarak Türkçe dilbilgisi ve dilbilim kitapları
taranarak ortaç yapısı betimlenmiştir. Ardından Türkçe yazılmış olan Sineklerin Tanrısı kitabındaki
ortaç içeren bütün öbeklerin bir listesi oluşturulmuştur. Bu kitabın seçilme nedeni ise hedef yapıya
yönelik oldukça fazla örnek içermesi olmuştur. Sineklerin Tanrısı'ndaki her ortaç yapısının aynı kitabın
İngilizce sürümü olan Lord of the Flies'daki denkliği de listeye eklenmiş ve böylece çalışmanın
temelini oluşturan bütünce oluşturulmuştur. Son olarak bütüncenin değerlendirilmesi sonucu ortaya
çıkan yapısal ve anlamsal eşdeğerlilikler aracılığıyla Türkçedeki ortaç yapısı için bir güçlük sıradüzenlemesi hazırlanmış ve bu çizelgenin özellikle İngilizce bilip de Türkçe öğrenen bireylerin hedef
yapıyı öğrenme sürecine katkıda bulunması amaçlanmıştır. Anahtar Sözcükler: Ortaç, sıfatfiil, yabancı
dil olarak Türkçe öğretimi, bütünce
Even though the significance of grammar in foreign language teaching is controversial, the knowledge
regarding the structure of target language contributes to the use of that language. The topic underlying
this study is verbal adjectives and its structural and semantic equivalents in English. The reason for the
study is that learners whose mother tongue is not Turkish tend to compare the target structure with their
own language and have difficulties while learning especially due to the differences between two
languages. As for the reason why English has been chosen as the language to be compared, most
probably learners of Turkish know English much better than other foreign languages. First of all,
Turkish grammar books have been scanned and participles in Turkish have been described. Next, the
book called Sineklerin Tanrısı has been read and a list has been formed with all the participles in this
book. The reason why this book has been chosen is based on that there are many examples of
participles in the book. Then the equivalent of every participle has been found in Lord of the Flies and
added to the list. So, the corpus underlying this study has been formed. Finally, a hierarchy for
probable difficulties has been prepared with the help of both structural and semantic equivalents that
arose from the analysis of the corpus. This chart is expected to contribute to the process of learning the
target structure (participles) especially for the ones who already know English but want to learn
Turkish. Key words: verbal adjective, participle, Turkish as a foreign language, corpus
Tez No İndirme Tez Künye
430738
Türkçe geniş zaman kullanımının Litvancada veriliş biçimleri /
Lithuanian equivalents of Turkish aorist
Yazar:JOVITA DUDOITYTE
Danışman: PROF. DR. KUTHAN KAHRAMANTÜRK
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:Dilbilgisi-zaman = Grammar-tense ; Geniş zaman kipi = Simple
present tense ; Kipler = Moods ; Litvanca = Lithuanian ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching
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Litvanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler her geçen gün artmaktadır. Bu aşamada,
doğal olarak dillerin önemi vurgulanmakta ve Litvanyada Türk dilini öğrenme talebi yükselmektedir.
Türkçe ve Litvanca farklı dil ailelerinden gelmektedirler. Genetik farklılıklardan dolayı birçok dikkat
çeken ve öğretim-öğrenim sürecini etkileyen konu ortaya çıkmaktadır. Bu yüksek lisans tezinin hedefi,
çıkış dili olarak seçilen Türkçenin geniş zaman, geniş zaman hikayesi ve geniş zaman rivayeti
yapılarını tanıtmak ve Litvancadaki veriliş biçimlerini tespit etmektir. Türkçe geniş zaman konusu,
Litvancada bu yapının tek bir denkliğinin olmaması ve daha önce Litvanca yazılı kaynaklarda kapsamlı
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olarak hiç incelenmediğinden dolayı seçilmiştir. Bu çalışma için ilk olarak Türkçe geniş zaman, geniş
zaman hikayesi ve geniş zaman rivayetinin yapıları, çeşitli araştırmalar ve dilbilgisi kitaplar
incelenerek biçimbirimsel, yapısal ve anlamsal özellikleri betimlenmiş ve tanımlanmıştır. Litvancada
ayrı bir zaman yapısı olarak bu yapıların tek bir denklikleri olmadığı için, bütün ana zaman yapıları
tanıtılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise ana materyal olarak Orhan Pamuk'un Benim adım Kırmızı
adlı eseri ve Litvanca çevirisi seçilmiş ve içinde bulunan bütün olumlu ve olumsuz geniş zaman, geniş
zaman hikayesi ve geniş zaman rivayetinin yapıları ve Litvancadaki veriliş biçimlerinden bir liste
oluşturulmuştur. Ortaya çıkan bütünce bazı örnekler aracılığı ile görünüş, kip, anlam kayması, bağlam
çerçevesinde yorumlanmıştır. Son olarak, çalışma sürecinde tespit edilen bulgular istatistik ve teorik
olarak değerlendirilmiş ve birkaç öneride bulunmuştur. Bu çalışma ile Litvanyadaki Türkçe öğrenmek
ve öğretmek isteyen bireyler için öğretim-öğrenim sürecinde bir katkıda bulunması amaçlanmıştır.
Economic and cultural relations between Lithuania and Turkey are increasingly growing every day. In
this stage everything is becoming much more dependent on languages and number of Lithuanians
wishing to learn Turkish is constantly getting higher. Turkish and Lithuanian come from different
language families. The genetic differences between these two languages create many attentiongrabbing and topics that have specific impact on the educational processes. The purpose of this study is
to introduce the Turkish aorist, its past and evidential forms and find their best equivalents in
Lithuanian language. The reason for why this topic has been chosen is that there is no actual equivalent
for Turkish aorist in Lithuanian tense system and because it has never been extensively studied in any
written Lithuanian sources before. In this study, first of all, various linguistic books and studies on
Turkish aorist have been researched. Then, the Turkish aorist and its past and evidential forms have
been described and presented considering their morphological, structural and semantic features. As
there is no only equivalent for these forms in Lithuanian language, all of the tenses in Lithuanian have
been also researched in the same way. In the second, practical, part of this study, Orhan Pamuk's book
My Name is Red and its Lithuanian translation have been used as the main material to form the corpus
for the study. All examples of positive and negative Turkish aorist and its past and evidential forms and
their translations have been listed under the headlines according to the most frequent form used in the
translation. Some of the examples have been commented on within the framework of aspect, mood,
semantic shift and context. Finally, findings of the study have been statistically and theoretically
evaluated and some suggestions regarding the learning and teaching process of Turkish have been
made.This study aims and is expected to contribute the process of teaching and learning Turkish for
Lithuanian learners.
Tez No İndirme Tez Künye
430736
Türkçede geniş zaman kullanımı ve Sırpçada veriliş biçimleri / Usage of
Turkish aorist and its translational equivalents in Serbian language
Yazar:VIKTORIJA ANUSIC
Danışman: PROF. DR. KUTHAN KAHRAMANTÜRK
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:Dilbilgisi-zaman = Grammar-tense ; Geniş zaman kipi = Simple
present tense ; Karşılaştırmalı dilbilgisi = Comparative grammar ; Kipler
= Moods ; Sırpça = Serbian ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
114 s.

Sırp ve Türk milletlerinin tarih sahnesinde aldıkları rollerde olan birlikteliklerinin, Sırpların Osmanlı
devleti etkisi altında kalmasına sebep olduğu görülmektedir. Yüzyıllarca sürmüş olan bu ortak tarihin
Sırp dili ve kültüründe bıraktığı etki günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. Sırp Türkolog ve
Oryantalistler, Türkçeden Sırpçaya, sekiz binden fazla kelimenin geçtiğini belirtmektedirler. Büyük
kısmı sadece eski edebiyat metinlerinde rastlanabilir ve arkaizm olarak sınıflandırılabilir. Çağdaş dilde
çok rastlanılmamasına rağmen, günlük konuşma dilinde Türkçeden Sırpçaya geçen, "čizme" (çizme),
"kašika" (kaşık), "komšija" (komşu), "jastuk" (yastık), "šećer" (şeker) gibi kelimeler yaşamlarını
sürdürmektedirler. Her dil o dili konuşan toplumun kültürel birikimi etkisinde şekillenmekte ve o
toplumun milli özelliklerini taşımaktadır. Bu sebeple Yabancı dil öğretiminde anadilde bulunmayan,
fakat öğrenilen yabancı dilde bulunan olgularda özellikle durmak gereklidir. Bu çalışma Türkçede
bulunan fakat Sırpçada bulunmayan geniş zaman üzerine yapılmıştır. Çalışmada ilk olarak Türkçede
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geniş zaman yapıları ve Sırpçada zaman yapıları yapısal ve anlamsal kullanımı açılarından
açıklanmıştır. Sonrasında, Elif Şafak'ın "Aşk" romanından ve Sırpça çevirisinden alınan geniş zaman
yapıları örneklerinin Sırpçaya nasıl çevrildiğinden yola çıkılarak Türkçe geniş zaman yapısı ve
kullanımının Sırpçadaki yapısal ve anlamsal eşdeğerlilik ilişkisi belirlenmiştir. Çalışmanın neticesinde
elde edilen verilerin yabancı dil olarak Türkçe öğretenler ve öğrenenler için güvenilir ek kaynak olması
temenni edilmektedir. Anahtar Sözcükler: zaman, kip, kiplik, geniş zaman, yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi, karşılaştırmalı dilbilgisi, Sırpça
Associated roles that Serbian and Turkish nation took on the stage of history left Serbs under the
influence of the Ottoman Empire for centuries. The centuries of interrelated life affected Serbian
language and culture, and those effects are still visible in nowadays. Serbian Turcologists and
Orientalists indicate that there is more than eight thousand words in Serbian language that came from
Turkish. Most of them can be found only in old literary texts and can be classified as archaism.
Although not seen much in modern language, some Turkish words maintain their existance in daily
Serbian language, like "čizme (Tür. çizme, İng. boots), "kašika" (Tür. kaşık, İng. spoon), "komšija"
(Türk. komşu, İng. neighbour), "jastuk" (Tür. yastık, İng. pillow), "šećer" (Tür. şeker, İng. sugar). Each
language is shaped by the cultural heritage of community which is using that specific language, and has
the national characteristics of the population speaking that language. Therefore in teaching foreign
language we have to pay attention to facts that are present in language that is taught and not present in
mother tongue. Subject of this study is aorist tense that is present in Turkish but not in Serbian
language. First of all, aorist tense in Turkish and Serbian verb tenses was explained in terms of
structural and semantic usage. Then, based on translation of aorist tense structure examples from Elif
Şafak's novel "Aşk" and its Serbian translation, relation between Turkish aorist tense structure and its
structural and semantic equivalence in Serbian has been determined. We hope that data obtained in this
study will be reliable additional resource in teaching Turskish as a foreign language for both learners
and teachers. Keywords: tense, mode, modality, turkish aorist, teaching Turkish as a foreign language,
comparative grammar, Serbian
Tez No İndirme Tez Künye
430735
Rusçada görünüş ve Türkçede veriliş biçimleri / Aspect in Russian and
its correspondences in Turkish
Yazar:NATALLIA LAUTSEVICH
Danışman: PROF. DR. KUTHAN KAHRAMANTÜRK
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:Dilbilgisi-eylem = Grammar-verb ; Dilbilgisi-eylem = Grammarverb ; Karşılaştırmalı dilbilgisi = Comparative grammar ; Rusça =
Russian ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
141 s.

Bu çalışmanın konusunu Rusçadaki tamamlanmış ve tamamlanmamış görünüşlü fiiller ve Türkçedeki
veriliş biçimleri oluşturmaktadır. Fiil görünüşü ulamı farklı dillerde farklı şekillerde karşımıza çıkar.
Rusçada tamamlanmışlık ve tamamlanmamışlık anlamları fiillerin tabanlarında mevcuttur. Türkçede
ise görünüş ulamı, zaman ve kiplik ulamları ile iç içe geçmiş durumdadır. Zaman ve kip ekleri olarak
bilinen biçimbirimler hem görünüş hem de zaman ve kiplik anlamlarını ifade eder. İki dil arasındaki
farklılıklar, ana dilleri Rusça olan öğrenicilere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bazı güçlüklere
yol açabilmektedir. Çalışma kapsamında, ilk olarak, konu ile ilgili alanyazın taraması yapılmıştır.
Türkçe, Rusça ve İngilizce kaynaklardan yararlanarak görünüş ulamı ile ilgili kavramlar betimlenmiş,
Rusçada ve Türkçede görünüş ulamının nasıl anlaşıldığı ve nasıl ifade edildiği ele alınmıştır. Sonra
paralel metinler üzerinde Rusçadaki tamamlanmış ve tamamlanmamış görünüşlü fiillerin Türkçedeki
karşılıkları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar yorumlanmış ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
açısından değerlendirilmiştir.
The subject of the study is Russian perfective and imperfective verbs and their correspondences in
Turkish. The category of verbal aspect is expressed in different ways in different languages. İn Russian
perfective and imperfective meanings are present in the verb stems. In Turkish the category of aspect is
merged with the categories of tense and modality. The meanings of aspect, tense and modality are
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expressed by morphemes known as tense and mood suffixes. The differences between the two
languages may lead to some difficulties in teaching Turkish as a foreign language to the students whose
native language is Russian. Within the scope of this research, first of all, the literature on the subject
was studied. The concepts related to the category of aspect were described. Different views on the
verbal aspect and the ways in which it can be expressed in Russian and Turkish were investigated.
Then, Russian perfective and imperfective verbs and their Turkish correspondences were examined on
the basis of parallel texts. The results of the study were interpreted and evaluated from the point of
view of teaching Turkish as a foreign language.
Tez No İndirme Tez Künye
507040
Yabancı dil olarak Türkçede yazılı anlatımlarda yanlış analizi / The error
analysis of written expressions in Turkish as a foreign language
Yazar:GÖZDE ATALAN
Danışman: PROF. DR. KUTHAN KAHRAMANTÜRK
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Serbest yazma = Free writing ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil =
Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yanlış = Error ; Yazılı anlatım = Written expression

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2017
96 s.

Bu araştırmanın amacı Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Araştırma Merkez'inde Türkçe öğrenen C1
seviyesindeki öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki daha çok hangi tür yanlışların yapıldığını tespit
ederek ortaya koymaktır. Araştırmanın yöntemi, nitel desene sahip olan bu araştırmada içerik analizi
tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında İzmir, Dokuz Eylül Dil Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenim görmekte olan C1 düzeyinde 60 öğrenci katılmıştır.
Çalışma grubundaki öğrencilerden alınan yazılı kompozisyonlardan elde edilen veriler betimsel tarama
modelinde yanlış çözümleme yaklaşımına göre değerlendirilmiştir. Yazılı anlatımlardaki yanlışlar
Keshavarz'in (2011) yanlış analizi tasnifine göre kategorisel analiz yolu kullanılarak incelenmiştir.
Araştırmanın sonucunda, Yabancı Dil Olarak Türkçe öğrenen öğrenciler tarafından yapılan toplam
yanlış 1307 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaptıkları yanlışlar incelendiğinde en çok yanlışın 744
ile biçimbilimsel yanlışlar olduğu bu yanlış grubunu takiben ikinci alanın 268 yanlış ile yazım ve
noktalama yanlışlarının olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü olarak tespit edilen yanlış grubu 234 yanlış ile
sözlüksel ve anlamsal yanlışlardır. Son olarak sözdizim kategorisinde 61 yanlış tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yanlış analizi, kategorisel analiz, yazma eğilimi, yazma süresi, serbest yazma.
The aim of this research is to determine what kind of mistakes are made in written expressions of
students at level C1 who are learning Turkish at Dokuz Eylül University Language Research Center. In
this research, which has a qualitative pattern of research method, content analysis technique is used. 60
students at the level of C1, who are studying at Dokuz Eylül Language Education Application and
Research Center in İzmir in 2016 - 2017 education year, participated in the research. The data obtained
from the written compositions from the students were evaluated according to the incorrect analysis
approach in the descriptive scanning model. Written expressions were analyzed using categorical
analysis according to Keshavarz's (2011) incorrect analysis classification. As a result of the research, it
was determined that the total mistake made by the students, learning Turkish as Foreign Language, was
1307. When the students' mistakes are examined, it is determined that the most common mistakes are
morphological errors, 744. Following this wrong group, the second field has been found to be mistaken
with 268 mistakes in writing and punctuation. The third group of false is linguistic and semantic
fallacy. Finally, 61 in the syntactic category was incorrectly determined. Keywords :Error correction,
linguitic taxonomy ,writing disposition, writing process, free writing.
Tez No İndirme Tez Künye
608462
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türkçe-Urduca karşılaştırmalı zaman
yapıları / The contrastive analyses of tense forms in Turkish and Urdu
languages for teaching Turkish as a foreign language
Yazar:MOHD HAKIM
Danışman: PROF. DR. KUTHAN KAHRAMANTÜRK

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
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Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics
Dizin:

160 s.

Türk-Hint ilişkileri çok eski tarihlere dayanmaktadır. Türklerin Hindistan'a yönelmesiyle birlikte yeni bir
dönem başlamış ve her iki tarafta kültürel, dini, sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda etkileşim olmuş ve
bu etkileşimin izlerini günümüzde de görmek mümkündür. Mahatma Gandhi'ye göre "Hindistan bir anadır.
Onun iki çocuğu vardır. Bunlardan biri Türkler, diğeri ise Hintlilerdir." Türklerin Hindistan'a gelmesiyle
birlikte bu coğrafyada güçlü ve tarihsel adımlar atılmıştır. Hint topraklarında uzun bir süre yaşamış olan
Türkler ve Hintliler arasında kültürlerde olduğu gibi, dil açısından da bir alışveriş olmuştur. Bu bağlamda
karşılaştırmalı dil çalışmaları, zamanla Türkçe ve Urduca arasındaki benzerlikleri ve farklıkları ortaya
çıkarmak için yaygın olarak kullanılmıştır. Bu yöntemle, her iki dildeki gramer bilgisindeki farklılıklar ve
benzerlikler belirlenmiştir. Bu çalışmada, öncelikle Türkçe ve Urduca zaman kiplerinin ayrıntılı özellikleri
ve çekimleri gösterilip işlevleri açıklanacaktır. Hem Türkçe hem de Urduca dilbilgisi kitaplarında
zamanlarla ilgili tanımlar tartışılmaktadır. Urduca ve Türkçe dilbilgisi konusunda yazılan kitaplar incelenip
tüm zamanlarla ilgili yapılan araştırmalar bu çalışmada değerlendirilecektir. Bu çalışmada, genel bilgilerin
verildiği giriş bölümünde problem durumu, amaç ve önem, alt problemler, sınırlılıklar, araştırma yöntemi
ve tanımlardan kısaca bahsedilecektir. İkinci bölümünde, mevcut kaynaklardan tespit edilen karşılaştırmalı
dilbilgisi ve yabancı dil öğretimi, Urduca ve Türkçenin tipolojik özellikleri, Türkçe ve Urducada zaman
ekleri, kip ve görünüş birlikteliği hakkında bilgi çıkarılmaya çalışılacaktır ve iki dilde olup olmadığı da
gösterilecektir. Üçüncü bölümde, Türkçe ve Urducada zamanlar (şimdiki, geçmiş, gelecek ve geniş zaman)
biçimbirimsel, yapısal ve anlamsal açıdan aynılık, benzerlik ve farklılık ile sınırlandırılmış olarak
dilbilimsel bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada, Türkiye Türkçesindeki -DI, -mIş, (y)AcAk, -(I)yor, -mAktA, -mAdA, -(A/I)r eklerinin fiil çekimindeki zamanlar ve işlevlerini, Orhan
Kemal'ın "Avare Yıllar" kitabında geçen zamanların Urduca çevirisi "Bekar ke Mah-o Saal" da hangi
zamanlara çevrildiği incelenecektir. Bu çalışmanın Türklerin Urduca ve Hintlilerin Türkçe öğrenmelerinde
kolaylık sağlayacağına inanmaktayım. Türkçe-Urduca konusunda yapılan çalışmalar ve araştırmalar
denizine bir damla da ben katabilirsem, amacım gerçekleşmiş olacaktır. Anahtar Kelimeler: Türkçe,
Urduca, Zaman, Karşılaştırma.
Turkish-Indian relationship can be traced back to a ancient times. Turkey's orientation towards India
commenced a whole new era which strengthened the interaction among both sides in terms of cultural,
religions, socio-economic and political fields and it is possible to see the traces of this interaction present
day. According to Mahatma Gandhi, "India is a mother. He has tow children. One of them is Turkish and
the other one is Indian. With the arrival of Turks in India, some significant historical changes occurred in
the region, such as exchange of language and culture between Turks and Indians, living together for a long
time. Comparative language studies are widely used to show the differences between Turkish and Urdu in
tenses. Differences and similarities in grammar knowledge of the tow languages were determined by this
method. In this study, first a detailed feature and conjugation of Turkish and Urdu tense modes are shown
and their functions are explained. Both Turkish and Urdu grammar books discussed for definitions of
tenses. Books on Urdu and Turkish grammar were examined and much respective research on tenses were
evaluated in this study. In this study, in the introductory section, general information is given, with problem
status, purpose and importance, sub-problem sentences, limitations, research method and definitions, which
are briefly mentioned. In the second part, comparative grammar and foreign language teaching, typological
features of Urdu and Turkish language, combination of tense, mode and aspect in Turkish and Urdu
language have been widely extracted from the available sources and it has been shown whether or not it is
in both languages. In the third chapter, the tenses (present, past, future and present tense) in Turkish and
Urdu language are tried to be approached with a linguistic touch limited to the sameness, similarity and
difference in morphological, structural and semantic aspect. In this study, suffixes of Turkey Turkish
language, such as -DI, mIş, -(y)AcAk, -(I)yor, mAktA, -mAdA, -(A/I)r conjugation of verbs are
comparatively examined, going through the Orhan Kemal's book "Avare Yıllar" which is translated in Urdu
language titled "Bekar ke Mah-o Saal". I strongly believe, my thesis work will add up some more usefull
drop to the ocean of researches done on Urdu-Turkish grammar, and also it will help both the nation in
learning both languages easily. Keywords: Turkish, Urdu, Time, Comparison.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
648440
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türkçe-Yunanca insan vücudu ile ilgili Onaylandı
deyim ve atasözlerinde dilsel ve kültürel benzerlikler / The lingual and cultural Yüksek
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similarities between expressions and proverbs related to the human body in
Turkish and Greek language for teaching Turkish as a foreign language
Yazar:CHRISTIANA IOANNIDI
Danışman: PROF. 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:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:

Lisans
Türkçe
2020
158 s.

İki komşu ülke, Türkiye ve Yunanistan, ekonomik ve kültürel ilişkilerini her geçen gün daha da
geliştirmektedir. Bu aşamada doğal olarak, dillerin önemi vurgulanmakta ve Yunanistan'da Türk dilini
öğrenme talebi yükselmektedir. Türkçe ve Yunanca farklı dil ailelerine mensup olduğundan, dikkat çeken
ve eğitim-öğretim sürecini etkileyen birçok konu ortaya çıkmaktadır. Sözdizimi ve dil bilgisi dışında
Deyimsel (frazeoloji) alan da oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu yüksek lisans tezi çıkış dili olarak
seçilen Türkçede insan vücudu uzuv ve organları ile ilgili yer alan deyim ve atasözlerini ortaya çıkarmak ve
Yunanca karşılıklarını tespit etmektir. Türkçe ve Yunanca yazılı kaynaklarda bu konunun daha önce
kapsamlı olarak incelenmemiş olması konuyu seçmemizde etkili olmuştur. Çalışmaya yönelik ilk olarak
çeşitli kitaplar incelenmiş ve söz konusu Türkçe deyim ve atasözleri tespit edilmiştir. Devamında bu deyim
ve atasözleri ile denkliği olan Yunanca deyim ve atasözleri tespit edilmiş ve denklik ilişkilerine göre
kategorilere ayrılmıştır. Benzerlikler ve farklılıklar hem yazılı, hem de tablo şeklinde sunulmuştur. Son
olarakçalışma boyunca tespit edilen bulgular istatistik ve teorik açıdan değerlendirilmiş ve çeşitli önerilerde
bulunulmuştur.
Turkey and Greece, two nighboring cuntries, develops thir economic and cultural relations every day.
Naturally, the importance of languages is emphasized at this stage and the demand for learning the Turkish
language is increasing in Greece. Since Turkish and Greek come from different language families, there are
many issues that attract attention and affect the educational process. Apart from syntax and grammar, the
importance of the field of Idiomatic is quite important. This master's thesis aims to find ut the Turkish
idioms and proverbs related to human body limbs and organs and to identify the equivalence relations in
Greek. This thesis subject was selected since it has not been extensively examined in Turkish and Greek
written surces previusly. For this study, firstly, varius books have been examined and these relevant idioms
and proverbs have been determined. In the following, the Greek idioms and proverbs which are equivalent
to these were determined and categorized according to equivalence relations. Similarities and differences
are presented both in writing and in tables. Finally, the results of the study were evaluated statistically and
theoretically and several recommendations have been made.
Latif Beyreli, Prof., Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
298632
İkinci dil öğretim kaynaklarında yer alan anlama etkinliklerinin
karşılaştırılması: Yeni Hitit ve New Headway örneklemi / The comparison
of understanding activities in the second language teaching sources: The
sample of Yeni Hitit and New Headway
Yazar:DUYGU AK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. LATİF BEYRELİ
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anlama = Understanding ; Ders kitapları = Textbooks ; Dilbilim =
Linguistics ; Dinleme = Listening ; Dinleme-anlama = Listeningunderstanding ; Okuma becerileri = Reading skills ; Okuma-anlama
becerisi = Reading-comprehending skill ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation ;
İkinci dil öğretimi = Second language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2011
332 s.

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
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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, ölçmedeğerlendirme
The increasing development of means of communication and the concentration of relationship in the
fields of economy, tourism and politics between nations have caused nations to become closer to each
other. In addition to their native languages, they have also caused increase of wish of language learning
by introducing the need of teaching languages of the other countries. The need of learning second
language has riveted nations to extend their mother languages in larger areas and provided the teaching
of second language to be important. In that aspect, during the second language teaching, the course
books have also been important besides language learner and teacher. So, many course books have
been written in this area.In this research, the comprehension activities in Yeni Hitit (Turkish) and New
Headway (English) as the two of second language teaching resources have been analyzed separately
and using scanning method in the ways of variety, quality, coherence with basic language skills,
measurement and evaluation questions used in these activities, content, variety of question (openended, 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 learningteaching, 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.
Levent Deniz, Prof., Marmara Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi
Tez No İndirme Tez Künye
565240
Lisansüstü yabancı öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye
yönelik motivasyonları / Post graduate foreign students' motivation
towards learning Turkish as a foreign language
Yazar:ADAN HUSSEİN MOHAMED
Danışman: DOÇ. DR. LEVENT DENİZ
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim
Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Lisansüstü öğrenciler =
Postgraduation students ; Motivasyon = Motivation ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign language ;
Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı uyruklu
öğrenciler = Foreign domestic students ; Üniversite öğrencileri =
University students

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
İngilizce
2019
71 s.

Bu çalışma, lisansüstü yabancı öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyon
durumlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda lisansüstü öğrencilerin motivasyonu ve
öğrenmeleri sırasında karşılaştıkları başlıca zorluklar üzerinde durulmuştur. Çalışmada farklı
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motivasyon teorileri kullanılmış ve bu bağlamda, çalışma özellikle enstrümantal ve bütünleştirici
motivasyona odaklanan sosyo-eğitim modelini ele almıştır (Gardner, Tremblay ve Masgoret, 1977,
Gardner ve Tremblay, 1995). Yabancı dil motivasyonuna yönelik çalışmalar çoğunlukla nicel yöntemle
gerçekleştirilirken, bu çalışmada karma yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. Verileri toplamak için, 20182019 eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi'nde Türkçe öğrenen 60 yüksek lisans öğrencisine
5'li derecelemeli Likert ölçeğiyle puanlanan soru formu (anket) uygulanmış ve yarı yapılandırılmış
mülakat gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve kontrol edilemeyen dağılımdan
kaçınmak için sadece yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden yabancı uyruklu öğrenciler
dâhil edilmiştir. Teorik kavrayışa ve toplanan verilerden elde edilen deneyimsel sonuçlara dayanarak,
araştırma bulguları açıkça öğrencilerin hem araçsal hem de bütünleşik olarak motive olduklarını
göstermektedir. Bununla beraber araçsal motivasyonlarının bütünleştirici motivasyondan biraz daha
yüksek olduğu görülmektedir. Bulgular ayrıca geleneksel dil öğrenme becerilerinin özellikle dinleme,
konuşma ve yazma becerilerinin bu öğrencilerin karşılaştığı en temel zorluklar olduğunu
vurgulamaktadır. Anahtar kelimeler: Motivasyon, bütünleştirici motivasyon, araçsal motivasyon,
yabancı dil, lisansüstü
This study portraits the motivational situation of post graduate foreign students' motivation towards
learning Turkish as a foreign language. Emphases were given on student's motivation and major
difficulties faced by the students throughout their learning. Different motivational theories were availed
to keep the study manageable. In this regard the study specifically addressed, Socio-educational model
(Gardner, Tremblay & Masgoret, 1977, Gardner & Tremblay, 1995) with particular focus on
instrumental and integrative motivation. While the majority of foreign language motivation studies
were conducted quantitatively, this study deployed mixed-method approach. Questionnaire with items
graded in 5-point Likert scale and semi-structured interview were administered to elicit data from 60
purposively selected post graduate foreign students learning Turkish at Marmara University in 20182019 academic year. To have detailed information and avoid uncontrollable dispersion in the study
only those foreign students pursuing their Master and PHD were selectively included as the primary
research participants. Based on theoretical insight and the empirical result gained from the collected
data the study finding explicitly disclosed that students are both instrumentally and integratively
motivated, but their instrumental motivation is slightly higher than integrative motivation. The finding
also highlights that traditional language learning skills particularly listening, speaking and writing
skills are the major difficulties being encountered by these students. Key words: motivation, integrative
motivation, instrumental motivation, foreign language, post graduat.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
555190
Belçika'daki Türkçe ve Türk kültürü dersinin bağlam ve çokkültürlü
Onaylandı
eğitimin boyutlarına göre değerlendirilmesi / Context evaluation of Turkish Yüksek
language and Turkish culture course in belgium and its evaluation
Lisans
according to the dimensions of multicultural education
Türkçe
Yazar:MERAL SOLMAZ
2019
Danışman: DOÇ. DR. LEVENT DENİZ
394 s.
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim
Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Belçika = Belgium ; Ders programları = Curriculum ; Dil öğretimi =
Language teaching ; Program değerlendirme = Program evaluation ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe ve Türk kültürü dersi =
Turkish and Turkish culture course ; Yabancı dil = Foreign language ;
Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Çok kültürlülük =
Multiculturalism
Bu araştırmanın amacı, Belçika'daki Türkçe ve Türk kültürü dersinin bağlam ve çokkültürlü eğitimin
boyutlarına göre değerlendirmesini yapmaktır. Araştırmada nitel araştırmanın fenomenoloji deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın iki temel fenomeni olan Türkçe ve Türk kültürü dersinin bağlam
değerlendirmesi ile çokkültürlü eğitimin boyutlarına göre değerlendirilmesi için Brüksel Eğitim
Müşavirliği yöneticilerinin, Türkçe ve Türk kültürü dersi (TTKD) öğretmenlerinin, çocuğunu derse
gönderen veliler ile çocuğunu derse göndermeyen velilerin görüşleri açık uçlu sorulardan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşmeler yoluyla alınmıştır. Görüşmelerden elde edilen 28 katılımcıya ait veriler
önce betimsel sonra içerik analiziyle çözümlenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. Araştırma sonuçlarına
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göre Belçika'da Türkçe ve Türk kültürü dersi programına göre öğretmenlerin hazırladığı bir yıllık plan
bulunmaktadır. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü hem ders programı hem de ders kitapları öğretmenler
tarafından kullanılmamaktadır. Türkiye'deki öğrencilerin seviyesine göre hazırlanan TTKD programı
ve kitapları Belçika'daki Türkiye kökenli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermemekte ve seviyelerinin
üzerinde hazırlandığı için öğretmenler tarafından kullanılmamaktadır. Öğretmenler ders programı ve
kitaplarını kullanamadıkları için ders programında ve materyel seçiminde öğrenci ihtiyaçlarına uygun
düzenlemeler yapmaktadırlar. Öğretmenler Uzaktaki Yakınlarımız Projesi'nin genel amaçlarına ve
TTKD'nin özel amaçlarına öğrencilerin çoğunun ulaşamadığını bazı öğrencilerin de kısmen
ulaşabildiğini belirtmişlerdir. Öğretmenler ve yöneticilerin kendilerinin TTKD'ye yükledikleri genel ve
özel amaçlarına ulaşma konusunda ise daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Yöneticiler ve
öğretmenler TTKD ile ilgili yaşanan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini
paylaşmışlardır. Belçika'daki TTKD'ye yönelik yapılacak bir program geliştirme çalışmasına katkı
sağlaması için öğretmenler, Belçika'daki Türkiye kökenli öğrenci ve velilerin Türkiye'deki öğrenci ve
velilerden farklılıklarını Belçika'daki veli, öğrencilerle ilişkileri üzerinden açıklamışlardır. Yine
yönetici ve öğretmenler TTKD öğretmenlerinin yeterlilikleri ve seçimleri üzerine düşüncelerini
tecrübelerinden hareketle belirtmişlerdir. Çocuğunu TTKD'ye gönderen ve göndermeyen velilerin
TTKD hakkındaki bilgileri ve ders hakkındaki eleştiri ve talepleri açıklanmıştır. Çocuğunu TTKD'ye
göndermeyen velilerin çocuklarını derse göndermeme sebepleri belirlenmiştir. Öğretmenler, TTKD
sınıflarındaki farklı ırk, dil, din, etnik ve sosyal sınıflardan gelen öğrencileri gruplayarak bu öğrenciler
arasında yaygın olan çatışmaları ve ön yargıları açıklamışlardır. Öğretmenler çokkültürlü eğitimin beş
boyutuna göre TTKD programı ve kitaplarının yetersiz olduğunu ve bu boyutlara göre programın
yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca TTKD programı ve kitaplarının eksik kaldığı
çokkültürlü eğitimin içerik entegrasyonu, eşitlikçi pedagoji, bilgiyi inşa süreci ve ön yargıyı azaltma
boyutlarında öğretim sürecinde yaptıkları düzenlemeleri ve uygulamaları açıklamışlardır. Bazı
öğretmenlerin çokkültürlü eğitim hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı ve farklı öğrencilerin kültürel
özelliklerine duyarlı bir öğretim yapamadığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenler ve veliler, Belçika'daki
okulların çokkültürlü eğitimin güçlendirici okul kültürü ve sosyal yapı boyutuyla ilgili
değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Genel olarak okulların farklı kültürlere açık olduğu, okullarda
ayrımcılığın yapılmadığı ve farklı kültürlere ait etkinliklerin okul tarafından desteklendiği ortaya
çıkmıştır.
The aim of this study is to perform a context evaluation about the Turkish language and Turkish culture
course in Belgium and its evaluation according to the dimensions of multicultural education. The
phenomenological pattern of the qualitative research was used in the research. For the evaluation of
two basic phenomena of the study, context evaluation of Turkish language and Turkish culture course
and also for evaluation its according to the multicultural education, opinions of administrators of the
Brussels Education Counselor, Turkish and Turkish culture course (TTKD) teachers, parents who sent
their children to the course and parents who do not send their children to the course were taken by semi
structured interviews composed of open-ended questions. The data obtained from the interviews
performed with 28 participants were first analyzed descriptively and then by content analysis and
categorized. According to the results of the study, there is an annual plan prepared by teachers
according to the Turkish language and Turkish culture course program in Belgium. However, for
various reasons, both the curriculum and textbooks of TTKD are not used by teachers. TTDK program
and textbooks prepared for students in Turkey do not fulfill the needs of Turkish originated students in
Belgium and cannot be used by teachers as the prepared programs and textbooks exceed students' level.
As teachers cannot use the course program and textbooks, they make arrangements in course program
and material selection according to students' needs. Teachers have stated that many of the students
could partly reach to the general purposes of the "Uzaktaki Yakınlarımız" Project and the specific
objectives of the TTKD. It was found that teachers and administrators were more successful in
achieving the general and specific objectives which theirselves imposed on TTKD. Administrators and
teachers shared the problems related to TTKD and suggested solutions for these problems. In order to
contribute to a curriculum development study to be made in Belgium for TTKD, teachers explained the
difference of Turkish originated students and parents in Belgium from students and parents in Turkey
through their relations with those students and parents. Again, administrators and teachers have
expressed their thoughts on the competencies and preferences of TTKD teachers based on their
experiences. The information about TTKD of the parents who send and who do not send their children
to TTKD were explained. The reasons why some parents do not send the children to TTKD were
determined. Teachers grouped students from different race, language, religion, ethnic and social classes
in the TTKD classes and explained the common conflicts and prejudices among these students.
Teachers stated that according to the five dimensions of multicultural education, the program and

385

books of the TTKD were inadequate and that the program should be rearranged according to these
dimensions. In addition, they explained the regulations and practices of multicultural education during
the teaching process in the dimensions of content integration, equity pedagogy, knowledge construction
process and prejudice reduction. It was found out that some teachers do not have enough knowledge
about multicultural education and cannot perform a culturally sensitive teaching to different students.
Teachers and parents made evaluations about empowering school culture and social structure
dimension of multicultural education in Belgium. In general, it was revealed that schools are open to
different cultures, that there is no discrimination in schools and that the activities of different cultures
are supported by the school.
Leyla Harputlu, Prof., Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
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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)
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
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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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İsim, dilin en önemli yapı taşlarından biridir. Tüm varlıkların, duygu ve düşüncelerin, kavramların ve
aklımıza gelebilecek tüm durumların karşılığı olarak kullanılan sözcükler vardır. Öyle ki canlı cansız
bütün varlıklar, soyut somut kavramlar, isim sayesinde birbirinden ayrılır. Yani, tüm dillerde
varlıkların, kavramların adı vardır. Ancak, isimlerin sınıflandırılması ve yapılarına göre incelenmeleri
açısından diller arasında farklılıklar görülür. Bu farklılıkların iyi incelenmesi ve ortaya konulması, dilin
öğrenilmesi ve öğretilmesi açısından çeşitli kolaylıklar sağlar. Bu çalışmanın amacı, Çince ve Türkçe
isimleri biçimbilimsel farklılıklar açısından ele alarak, yer aldıkları dil aileleri ve yapıları bakımından
birbirinden oldukça farklı olan bu dillerin karşılıklı öğretiminde öğrenicilerin karşılarına çıkabilecek
zorlukları tespit etmektir. "Türkçe ve Çince dillerinde isim yapma bakımından farklılık ve benzerlikler
nelerdir?" sorusuna cevap vermek amacıyla planlanan bu çalışma beş bölümden oluşmuştur. Birinci
bölüm, yani giriş bölümünde problem durumu, amaç ve önem, problem cümlesi, alt problemler,
sayıltılar ve sınırlılıklar ele alınmıştır. İkinci bölümde ilgili yayın ve araştırmalar ele alınmıştır. Bu
bölümde isim konusu ele alınmıştır. Ayrıca Çince ve Türkçenin tarihsel gelişimi ve yapısı anlatılmıştır.
Üçüncü bölümde yöntem açıklanmıştır. Bulgular ve yorumlar, yani Çince ve Türkçe isim biçimbilimsel
karşılaştırma çalışmanın üçüncü bölümünü oluşturmaktadır. Son bölümde sonuç ve öneriler yer
almaktadır. Anahtar kelime: Türkçe, Çince, isim, biçimbilim
Nouns are perhaps the most important part of the speech. A noun is defined as a word that identifies a
person, animal, place, thing, or idea. A noun denotes a person, animal, place, thing, or idea. The
English word noun has its roots in the Latin word nomen, which means "name." All animate and
inanimate beings, abstract concepts concrete actions are separated from each other due to the name.
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Nouns are used for the subject and object positions in the sentence. Every language has nouns.
However, many of the noun formation structures in a given language may not be inherent in another
language. Therefore, these structures may not overlap. These kinds of differences in noun structures
which affect learning Turkish by Chinese students should be studied in both teaching and learning a
language. The thesis consists of five chapters: The first chapter provides an overview namely about
problem statement, purpose and importance, assumptions and limitations. The background knowledge
is discussed in the second chapter. The third section describes the method and includes Chinese and
Turkish morphological comparison of nouns. Chapter four summarises and concludes the thesis.
Possible directions of future researches are also discussed in the last chapter. Key words: Turkish,
Chinese, noun, morphology
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Gürcistan Türkiye'nin sınır komşusu ve aynı zamanda dost bir ülkedir, bu iki ülke arasındaki dilsel,
tarihsel, kültürel ilişkilere bugüne kadar büyük önem verilmektedir. Bu iki ülkenin işbirliğinin
gerçekleşmesi için iletişim şarttır. İletişim sağlamak için dil öğrenme çok önemlidir. Gürcistan'da
Türkçe ile ilgili çok sayıda dil üzerine çalışma bulunmaktadır, bu çalışmaların çoğu Gürcüce olarak
yazılmıştır. Türkçe olarak henüz Türkçe-Gürcüce arasında hiç bir dilbilgisel zaman karşılaştırma
çalışma yapılmamıştır. Türkçe, farklı ülkelerde öğretilmektedir. Bu öğretim farklı seviyelerde
olmaktadır. Bazı ülkelerde sadece üniversitelerde seçmeli Türkçe ders olarak ya da Türkoloji
bölümlerinde değil, ortaöğretim kurulunda okutulacak seçmeli yabancı dillerden birisi olarak Türkçe
öğretilmektedir. Bu ülkelerden birisi de Gürcistan'dır. Gürcistan'ın bazı liselerinde Türkçe seçmeli
yabancı dil olarak önerilmiş ve öğrenciler bu dili öğrenmektedir. Bu ülke için yabancı dil olarak Türkçe
alanında yetişmiş öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu dili seçme nedeni konusunda değişik görüşler ortaya
konulabilir. Örneğin Gürcistan, Türkiye'nin komşusudur ve birçok kişi değişik nedenlerle Türkiye'ye
gelmektedir. Çalışmanın nitecisinde Türkçe öğrenen, aynı zamanda Gürcüce öğrenen öğrenciler için
dilbilgisel zaman kategorinin öğrenilmesi sırasında yardımcı olacaktır. Dolaysıyla yabancı dil edinimi
daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Ortaöğretimde öğretilen "yabancı dil olarak Türkçe
için her gün yeni bir ihtiyaç ortaya çıkabilir. Bu çalışmada Gürcüce ile Türkçe arasında zamanlar
açısından bir karşılaştırma bağlamında olacaktır. Bu karşılaştırma Türkçe öğrenen Gürcü öğrencilerden
alınacak veri doğrultusunda yapılacaktır.
Georgia is Turkey's neighbouring country and, at the same time, a friendly nation. A lot of importance
is given today to linguistic, historical and cultural relations between these two countries.
Communication is essential for the realization of the co-operation between these countries. Language
learning is very important for providing communication. There are many linguistic studies on the
Turkish language in Georgia. However, most of them are written in Georgian. There is not yet a
comparative study on grammatical tenses in the Turkish and Georgian languages written in Turkish.
Turkish is taught in different countries around the world. The teaching process is realized on different
levels. In some countries, there are not only Turcology departments or facultative courses in Turkish at
universities, but facultative classes in Turkish among foreign language courses in the institutions of
secondary education. Georgia is one of such countries. In some high schools of Georgia, Turkish is
recommended as a facultative foreign language and students learn it. There is a need for teachers
trained in the field of Turkish as a foreign language in this country. There may be different opinions
about the reasons for choosing this language. For example, Georgia is Turkey's neighbouring country
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and a lot of people come to Turkey for different reasons. The results of the study will be useful for
students who study Turkish and at the same time Georgian during their learning the category of
grammatical tense. Thus, foreign language learning process will be realized more comfortably and
quickly. A new demand for Turkish as a foreign language can appear every day in secondary
education. This study will be realized within the context of comparing tenses in Georgian and Turkish.
An attempt to get more realistic results will be made on the basis of Georgian students who learn
Turkish.
Tez No İndirme Tez Künye
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 ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language
education ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil
öğretimi stratejileri = Foreign language learning strategies ; Öğretim
teknolojileri ve materyal geliştirme dersi = Instructional technologies and
material development course
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2017
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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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
486443
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Afgan öğrencilerin konuşma
kaygılarının incelenmesi / An investigation into the speaking anxiety of
Afghan students learning Turkish as a foreign language
Yazar:ABDUL WAKİL RASHID
Danışman: PROF. DR. LEYLA HARPUTLU
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Afganlılar = Afghans ; Dil öğrenimi = Study of languages ;
Konuşma = Speaking ; Konuşma kaygısı = Speech anxiety ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign
language ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı
uyruklu çocuklar = Foreign domestic children ; Yabancılar = Foreigners
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 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:
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Turkish as a foreign language, speaking anxiety.
Lokman Tanrıkulu, Doç.Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Alman Dili Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
634737
C1 seviyesindeki yabancı uyruklu öğrencilerin video tabanlı konuşma
becerisi sınavlarının holistik ve analitik değerlendirme yollarının
karşılaştırılması / C1 level foreign students exams is holistic and analytical
evaluation video-based conversation ability comparison of routes
Yazar:EMİNE KARABIYIK
Danışman: DOÇ. DR. LOKMAN TANRIKULU
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancılara Türkçe Öğretimi
Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Analitik notlama = Analytical notation ; Holistik notlama = Holistic
grading ; Konuşma becerisi = Speaking skills ; Sınav = Examination ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Video destekli
öğretim = Video supported teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign
language education ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic
students ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation
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Bu araştırmada C1 düzeyinde yabancı uyruklu öğrencilerin konuşma becerisinin ölçülmesinde
komisyon sınavı ile değerlendirilen ölçek sonuçlarıyla, geliştirilen konuşma becerisi rubrik ölçeği
sonuçlarının karşılaştırılması yapılmıştır. C1 düzeyi sınavlarında konuşma becerisini ölçmek amacıyla
oluşturulan sınav komisyonunda 3 öğretmen yer almış olup rastlantısal olarak seçilen 20 yabancı
uyruklu öğrencinin video tabanlı konuşma becerisi sınav sonuçları ortak karar ile belirlenmiştir.
Komisyon puanlaması ile birlikte rubrik puanlaması da yapılarak elde edilen veriler konu alanı uzmanı
yardımıyla SPSS programında analizleri yapılmıştır. Konuşma rubriğinin geçerliği hakkında
uzmanlardan olumlu görüşler alınmakla birlikte komisyon puanları ile rubrik puanları arasındaki ilişki
hesaplanarak geçerli olduğu görülmüştür. Ayrıca rubriğin güvenirliğinin belirlenmesi için ikili
korelasyonlar incelenmiş ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilere yapılan video tabanlı
rubrik sınavı aracılığıyla geribildirim verilip rubrik ölçümünün amacına ulaşması sağlanmıştır. Sınav
sonrasında öğrencilerin rubrik hakkında olumlu görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin birbirinden bağımsız
puanlayıcılar tarafından ölçüldükten sonra iki ölçüt arasındaki farklılaşma incelenmiş ve farklılaşmanın
düşük olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, in order to measure the speaking skill of foreign students at level C1, there was
comparison of the results of the scale evaluated by the commission and the results of the developed
speech skills rubric scale. A committee of 3 teachers was set up to evaluate the speaking skills of
students in the C1 level, and the results of the video-based speaking skills of 20 randomly selected
foreign students were determined by a joint decision. The data obtained from the rubric rating of the
commission was analyzed in SPSS program with the help of an expert. Along with the positive
opinions that were received from the experts about the validity of the rubrics, the relationship between
commission scores and rubric scores was evaluated and found to be valid. In order to determine the
reliability of rubrics, the binary correlations were examined and found to be reliable. The students were
given feedback through the video-based rubric exam and the rubric measurement was provided. After
the exam, students received positive opinions about the rubric. From the independent assessment of the
students, the differences between the two standards were examined and a difference low was observed.
Tez No İndirme Tez Künye
594881
Yabancılara Türkçe öğretiminde refik Halit Karay'ın eskici ve testi adlı
hikâyelerinin A2 seviyesine uyarlanması / Refik Halit Karay's "Eskici"
and "testi" storys in the Turkish language in foreigners setting up to
level a2
Yazar:HASAN YAYAN
Danışman: DOÇ. DR. LOKMAN TANRIKULU
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler
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Enstitüsü / Yabancılara Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kaynak olarak kullanılan
üniversitelerin TÖMER Yabancılar İçin Türkçe, A2 düzeyi ders kitaplarındaki kelime öğretimi
etkinliklerine uygun olarak Refik Halit Karay'ın "Eskici" ve "Testi" hikâyelerini düzenlemektir.
Betimsel analiz yönteminin kullanıldığı çalışma tarama modeline uygun olarak desenlenmiştir.
Schmitt'in kelime öğretim stratejileri ışığında, araştırmada incelenen hikâyelerdeki metinlerinden
hareketle, söz varlığının uygunluğuna yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu amaç
çerçevesinde, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında Refik Halit Karay'ın "Eskici" ve "Testi"
hikâyeleri örneklem olarak alınmış ve kelime öğretimi tekniği açısından incelenmiştir. Alan yazında
yoğun olarak kullanılan ortak temalar kapsamında kelime öğretimine yönelik etkinlikler ile soyut ve
somut kelime hazinesi oranları Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ve benzer tezler incelenerek
belirtilen yönergeler doğrultusunda hikâye metni yeniden düzenlenmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde, A2'de (temel seviye) öğretilecek konular ADOÇM'de belirtilen yönergeler doğrultusunda
ele alındığı zaman, ortak konular ders kitaplarında bütünlük arz etmektedir. Bu seviyede yaklaşık
olarak 2000 kelimenin öğretildiği söylenebilir. B1'de (orta seviye) ise, bu durum farklılık
göstermektedir. Öğrenci, orta seviyeden itibaren soyut kavramlar, kalıp sözler ve deyimlerle
karşılaşmaktadır. Bu yüzden, öğrenciyi orta seviyeye hazır hâle getirmek amaçlanmaktadır. A1'de
yeterli kelime haznesine sahip olmayan bir öğrenici, seviyeye uygun olmayan metinlerle
karşılaştığında, sıkılabilir ve bu da motivasyon eksikliğine yol açabilir. Bu nedenle, öğrenicinin
seviyesine uygun kelimelerin yer aldığı metinlerle karşılaşması önem arz etmektedir. Bu bağlamda
olay ve durum hikâyeleri, öğrenicinin kelime öğrenmesini kolaylaştıran bir unsur olarak
değerlendirilebilir. A2 temel seviye okuma kitaplarında, hayata yönelik gündelik konuşmalar,
selamlaşmalar, basit kalıp söz ve ifadeler, kişiler ve olay örgüsü gibi unsurlar, öğrencinin merakını
artırıp, kelime öğrenimini kolaylaştırarak söz dağarcığının artması yönünde bir katkı sağlayacaktır.
Kelime öğretiminde kullanılan okuma metinleri, metin altı soruları ve etkinliklerinin niteliği üzerine
çalışmalar yapılmalıdır. Ders kitaplarındaki kelime öğretimi etkinlikleri kelime sıkılığı çalışmalarıyla
uygunluk arz edecek şekilde kurgulanmalıdır. Özellikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
oluşturulacak ders araç-gereçlerindeki okuma metinlerinde; yeni kelime öğretiminden daha çok
önceden öğrenilen kelimelerin pekiştirilmesine ya da kullanımına yönelik çalışmalara da yer
verilmelidir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel, orta-ileri düzeyler için belirlenen
temalara göre geçmişten günümüze kadar hazırlanan ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ve metin
altı sorularının, kelime öğretimi etkinliklerine yönelik tekniklerin göz önünde bulundurularak
yapılandırılmasının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenleri olumlu yönde etkileyeceği
öngörülmektedir.
The aim of this study is to organize Refik Halit Karay's an Eskici kaynak and olarak Test in stories in
accordance with the word teaching activities in Turkish, A2 level textbook for TÖMER Foreigners for
Turkish as a resource for teaching Turkish as a foreign language. The descriptive analysis method was
designed in accordance with the study model. In the light of Schmitt's vocabulary teaching strategies,
an arrangement has been made for the appropriateness of vocabulary by taking into account the texts in
the stories examined in the research. Within the framework of this aim, the "Eskici" and 'Test Kar
stories of Refik Halit Karay in the field of teaching Turkish as a foreign language were taken as a
sample and examined in terms of word teaching technique. Within the scope of common themes used
in the literature, the activities related to vocabulary teaching and abstract and concrete vocabulary rates
were examined in the same way as the European Languages Common Framework Metni ve and the
narrative texts were rearranged according to the instructions. In the teaching of Turkish as a foreign
language, when the subjects to be taught in (basic level) are handled in line with the directives stated in
ADOÇM, the common subjects are found in the textbooks. Approximately 2000 words are taught at
this level. This is different in B1 (medium level). From the mid-level, the student encounters abstract
concepts, pattern words and idioms. Therefore, it is aimed to make the student ready for medium level.
A learner who does not have enough vocabulary in A1 can be bored when faced with inappropriate
text, which may lead to a lack of motivation. For this reason, it is important for the learner to meet the
texts containing the appropriate words. In this context, event and situation stories can be considered as
an element that facilitates the learner's vocabulary learning. In A2 basic level reading book, everyday
life-like speeches, greetings, simple mold words and expressions, people and plot elements will
contribute to increase the student's curiosity and facilitate vocabulary learning. Studies on the quality of
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reading texts, sub-text questions and activities used in vocabulary teaching should be done. The
vocabulary teaching activities in the textbooks should be structured in a way to be compatible with the
studies of word firmness. Especially in reading texts in the teaching of Turkish as a foreign language,
reading texts should be included in the reading texts. According to the themes determined for basic,
intermediate and advanced levels of teaching Turkish as a foreign language, it is predicted that the
structuring of reading texts and sub-texts in the textbooks prepared from past to present, taking into
account the techniques for word teaching activities, will positively affect those who learn Turkish as a
foreign language.
Tez No İndirme Tez Künye
577666
Gazi Tömer ile interchange fourth edition kitaplarındaki konuşma
etkinliklerinin konuşma becerisi bağlamında karşılaştırılması / The
comparison of speaking activites in Gazı̇ Tömer and interchange fourth
edition books in the context of speaking skill
Yazar:AKİF UZBEK
Danışman: DOÇ. DR. LOKMAN TANRIKULU
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
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Tarih boyunca dil öğretiminde ders kitabının birincil materyal olarak kullanıldığı iddia edilebilir. Bu
sebeple dil öğretiminde öğrencinin en sık kullandığı ders kitabı materyalinin dil öğreniminde köprü
vazifesi gördüğü söylenebilir. Bu araştırmada yabancılara İngilizce öğretiminde kullanılan Cambridge
Üniversitesi tarafından hazırlanan Interchange Fourth Edition seti ile Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde kullanılan Gazi TÖMER tarafından hazırlanan Yabancılar İçin Türkçe setlerinde yer alan
konuşma etkinlikleri belirlenen ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın amacı; Interchange
Fourth Edition ile Yabancılar İçin Türkçe setlerinde yer alan konuşma becerisi etkinliklerinin
karşılaştırılıp değerlendirilmesidir. Bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmış olup bulgular
ve yorumlar kısmında konuşma becerisi etkinlikleri, hazırlayıcı unsur, görsel (materyal) sunum,
gerçeğe uygunluk ve beceri birlikteliği gibi alt başlıklardaki ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Ayrıca
her iki setteki konuşma becerisi kazanımları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu nitel araştırmada
verilerin iç geçerliliğine karşılık olarak inandırıcılık kavramı kullanılmıştır. Bunun için toplanan
dokümanlar uzun süre incelenip detaylı şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Veriler birbirleri ile
karşılaştırılmış, eleştirel bir gözle yorumlanmıştır. Veriler detaylı olarak açıklanmıştır. Çalışmanın
sonuç kısmında ise Interchange Fourth Edition ve Yabancılar İçin Türkçe setlerinde yer alan konuşma
becerisi etkinliklerinin eşit düzeyde yer aldığı, ilgili etkinliklerde görsel materyalin çok sık kullanıldığı,
gerçek yaşama uygun konuşma etkinliklerinin verildiği görülmüştür.
Throughout the teaching language history, it is claimed that course books are used as a main material in
learning language. Therefore, it can be said that course books used in teaching language are as bridges
in learning language. In this study, speaking skill's activities taking part in Interchange Fourth Edition
Set prepared by Cambridge University for English Teaching to Foreigners and Turkish for Foreigners
set prepared by Gazi TÖMER for teaching Turkish to Foreigners are evaluated as criterias determined.
The aim of this study is to compare and evaluate speaking skill's activities taking part in both of
Interchange Fourth Edition and Gazi TÖMER Turkish for Foreigners sets. In this study, document
analysis method is used and speaking skill's activities are evaluated subheading as criteria such as
preparing item, visual (Material) presentation, reality appropriateness, skill cooccurrence. Also
speaking skill's acquisitions in both of the sets are examined as contrastive. In this study, cogency has
been used in response to internal validity of documents. Therefore, it is tried to explain documents in
detail and documents that are acquired have been analyzed for a long time. Documents have been
compared and commented critically. All documents have been explained in detail. In the result part of
this study, it has been seen that speaking skill's activities taking part in the same equality, visual
material used frequently in related activities, speaking skills been suitable for real life.
Lokman Turan, Prof., Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu
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366532

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tamamlayıcı ölçme ve
değerlendirme yöntemlerinin deyim öğretiminde kullanılmasına yönelik
bir inceleme / An investigation of use of alternative evaluation and
assessment methods in teaching idioms in Turkish as a foreign language
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

Onaylandı
Doktora
Türkçe
2014
174 s.

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 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

394

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.
Lütfiye Oktar, Prof., Emekli
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
211611
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için kiplik öğretimi üzerine
Onaylandı
materyal geliştirme / Developing funtional materials for teaching
Yüksek
Turkish modality to the students learning Turkish as a foreign language Lisans
Yazar:MİNE SULTAN HACIÖMEROĞLU
Türkçe
Danışman: PROF.DR. LÜTFİYE OKTAR
2007
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
154 s.
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Eğitim = Education ; Materyal geliştirme = Material development
; Öğretim = Teaching
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
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for teachers to use in the classroom and for students to study individually outside the classroom.
Tez No İndirme Tez Künye
220350
Türkçe koşullu yapıların öğretimine yönelik malzeme tasarımı /
Developing materials to teach conditionals in teaching turkish as a
foreign language
Yazar:ÖZLEM YOLCUSOY
Danışman: PROF. DR. LÜTFİYE OKTAR
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2008
119 s.

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için yapılarının ve işlevlerinin oldukça
karmaşık olduğunu düşündüğümüz Türkçe koşullu tümcelerin öğretimi üzerine göreve dayalı öğrenme
ve öğretme modelini temel alarak malzeme hazırlamaktır.Amacımıza ulaşabilmek için öncelikle dil
öğretimine işlevsel yaklaşımlar, dilbilgisi öğretimine yaklaşımlar, yabancı dil öğretme yöntem ve
teknikleri ve yabancı dil öğretiminde kullanılan malzeme örnekleri ele alınarak incelenmiş, daha sonra
Türkçede koşullu tümcelerin ne olduğu ele alınmış, bu yapıyı öğretirken göreve dayalı hazırlanan
malzemelerin nasıl olması gerektiği tartışılmış ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
kullanılabilecek göreve dayalı malzeme örnekleri tasarlanmıştır.Bu doğrultuda hazırlanan ders
malzemelerinde erek yapının öğrencilere aktarılabilmesi için görevlerden yararlanılmış, öncelikle örtük
öğrenme yoluyla daha sonra da açık öğrenme yoluyla öğrencilere erek yapı sunulmuştur.Yabancı dil
olarak Türkçe koşullu yapıların öğretimi için tasarlanan göreve dayalı malzemelerimiz orta ileri
seviyedeki dil öğrencileri temel alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada tasarlanan görevlerin gerçek
öğretme ortamlarında değerlendirilmesi daha sonraki çalışmalara bırakılmıştır.
This study aims at applying task-based learning and teaching to the development of materials to teach
Turkish conditionals to the students learning Turkish as a foreign language.In order to achieve this
purpose, after functional approaches to language teaching, foreign language learning methods and
techniques, sample materials used in foreign language teaching, conditionals in Turkish are studied,
task-based materials in teaching Turkish as a foreign language are prepared.In order to teach the target
structure tasks are used by means of implicit and then explicit techniques.The materials developed for
foreign learners to teach Turkish conditionals are prepared for intermediate language learners. The
tasks designed and the materials developed are to be evaluated and assessed in real teaching situations,
which, in this study, are left to be realised in a further study.
Mahir Kalfa, Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
588781
Türkçe, İngilizce ve Almanca yabancı dil öğretimi kitaplarının konuşma
etkinlikleri bakımından karşılaştırılması / Comparison of foreign
language teaching books for Turkish, English and German in terms of
speaking activities
Yazar:AHMET HATTATİOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. MAHİR KALFA
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
161 s.

Bu çalışma, yabancı dil öğretiminde, öğretim materyallerinde yer verilen konuşma etkinliklerini konu
edinmektedir. Dil öğretiminde okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri eşit derecede önem arz
etmekle birlikte en çok zorlanılan beceri olarak konuşma becerisi dikkat çekmektedir. Özellikle hedef
dilin konuşulduğu bölge farklı olan yerlerde bulunan dil öğretim merkezlerinde kursiyerler dili sadece
sınıfta kullanabilme fırsatı bulmaktadır. Bu da kursiyerlerin öğrendiklerini içselleştirmede
zorlanmalarına neden olmaktadır. Öğrenicilerin hedef dili sınıf dışında kullanamadığı durumlarda,
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nitelikli konuşma etkinlikleri içeren öğretim materyalleri dil öğretim merkezleri için özel bir öneme
sahiptir. Bu çalışmada, Türkçe ile birlikte, dünyada yabancı dil olarak öğrenici sayısı yüksek olan
dillerden İngilizce ve Almanca öğretim materyalleri de çalışmanın kapsamına alınmıştır. Çalışmada,
Türkçe, İngilizce ve Almancanın yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan Yedi İklim Türkçe, New
Headway ve Menschen isimli ders kitaplarının orta düzeydeki (B1) konuşma etkinlikleri incelenmiş;
kitapların konuşma becerisini hangi yollarla geliştirmeye çalıştığı, ders kitaplarının Diller İçin Avrupa
Ortak Öneriler Çerçevesi kazanımlarına ne ölçüde uyduğu ve kitaplarda hangi kazanımlara ne derecede
yer verildiği incelenmiş ve bunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Kitaplardaki konuşma etkinlikleri
Forster'in (1995) geliştirdiği aşamalar dikkate alınarak incelenmiş, elde edilen verilerin analizinde
içerik çözümlemesi kullanılmıştır.
This study focuses on speaking activities in teaching materials in foreign language teaching. While
reading, listening, speaking and writing skills are equally important in language teaching, speaking is
regarded as the most challenging one. Especially in the language teaching centers located in regions
where the target language is not spoken, classrooms are the only places for learners to practice the
language. This makes it difficult for learners to internalize what they have learned. In cases where the
learners cannot practice the target language outside the classroom, teaching materials, which include
qualified speaking activities, are of particular importance for the language teaching centers. For the
purpose of the study, in addition to Turkish, materials for teaching English and German, which are
among the most learned foreign languages in the world, were also included. In this study, speaking
activities for intermediate (B1) students in the student's books of Yedi İklim Türkçe, New Headway
and Menschen were examined. The techniques and methods used in improving speaking skills, the
extent to which these student's books conform to the acquisitions of the Common European Framework
of Reference for Languages (CEFR) and the extent to which the acquisitions are included in the books
are examined and evaluated. The study applies document analysis as a qualitative research method.
Speaking activities in the textbooks were examined in accordance with the stages developed by Forster
(1995) and content analysis was used in the analysis of the
Tez No İndirme Tez Künye
585015
Yabancılara Türkçe öğretiminde uygulanan sınıf içi etkinliklerine
yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri / Teacher and student views on
in-class activities used in teaching Turkish to foreign students
Yazar:FERUDUN CEYLAN
Danışman: DOÇ. DR. MAHİR KALFA
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
182 s.

Sınıfta kullanılan etkinlikler, birçok yönden dil öğretiminde önemlidir. Etkinlikler, özellikle
öğrencilerin derse aktif katılarak farklı becerileri kazanmalarında büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle,
sınıf etkinlikleri, dil öğrenimi ve öğretimi sürecinde öğrencilerin çeşitli dil becerilerini geliştirme
amacıyla tasarlanmakta ve sınıflarda uygulanmaktadır. Günümüzde bir konu hakkında tartışma,
canlandırma ve beyin fırtınası gibi çeşitli sınıf etkinlikleri derslerin atmosferini olumlu yönde
etkileyerek yabancı dil öğretimi konusunda faydalı olmaktadır. Bu bağlamdan hareketle özellikle son
yıllarda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de öğretmenler tarafından çeşitli sınıf etkinliklerinin
yaptırılmasına ağırlık verildiği gözlenmektedir ancak öğretmenlerin sınıfta yaptıracakları etkinlikleri
seçerken veya tasarlarken ne derecede öğrencilerin tercihlerini dikkate aldıkları konusunda net veriler
bulunmamaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin ve öğrencilerin sınıf içi etkinliklerinin uygulanması
hususundaki tercihleri arasında benzerliklerin veya farklılıkların olup olmadığına dair yeterli çalışma
da bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışma Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrencilerin ve
öğretmenlerin sınıf etkinliklerinin kullanımına ilişkin tercihlerini araştırmayı amaçlamıştır. Bu
çalışmada, bu alanda görev yapan öğretmenlere ve eğitim gören öğrencilere sınıf içinde kullanılan
etkinliklere dair tercihlerinin saptanması için bir anket uygulanmıştır. Bu anketin içeriğinde 6'lı Likert
tipi ölçekle hazırlanmış 54 soru bulunmakta ve bu sorulara ek olarak katılımcılara ankette bulunan
etkinliklere dair görüşleriyle ilgili açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Anket uygulaması sonunda,
katılımcıların cevapları, SPSS programında t-testlerle analiz edilerek elde edilen verilere göre, her bir
etkinliğe yönelik tercihler konusunda karşılaştırmalar yapılmış ve öğrenci-öğretmen görüşleri
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arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmuştur. Sonuçlara göre, 54 sınıf içi etkinliğinin
17'sinde anlamlı farklar tespit edilmiştir. Bu uyumsuzluğa rağmen, genel anlamda öğrencilerin sınıfta
yapmayı tercih ettiği etkinliklerle öğretmenlerin yaptırdığı etkinlikler arasında uyum bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: dil öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, sınıf
içi etkinlikleri, öğretmen ve öğrenci görüşleri.
Classroom activities are designed and implemented in classrooms to develop students' language skills
in the process of foreign language education. Especially in recent years, it has been observed that
teachers have given importance to various classroom activities in teaching Turkish as a foreign
language, but there is no clear data on the extent to which teachers take the preferences of students into
consideration when choosing or designing activities. Also, there is no sufficient study on whether there
are similarities or differences between teachers and students' preferences regarding the implementation
of classroom activities. Therefore, this study aimed to investigate the preferences of students and
teachers regarding the use of classroom activities in teaching Turkish as a foreign language. In this
study, a questionnaire was applied to the teachers and students to determine their preferences about the
activities used in the classroom. The content of this questionnaire consisted of 54 questions prepared
with the 6-point Likert scale and open-ended questions. At the end of the questionnaire, the responses
of the participants were analyzed in SPSS program and according to the data obtained, comparisons
were made about preferences for each activity and the similarities and differences between the views of
the students and teachers were revealed. According to the results, significant differences were found in
17 of 54 classroom activities. Despite this mismatch, there is a general match between the activities
that the students prefer to do and what the teachers do in the classroom. Keywords: language teaching,
teaching Turkish to foreigners, teaching Turkish as a foreign language, in-class activities, teacher and
student views
Mahmut Abdullah Arslan, Doç.Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
528887
C1 seviyesi yabancı öğrencilerin yazma sınavına yönelik bir değerlendirme Onaylandı
/ An evaluation of C1 level foreign students' writing exam as an
Yüksek
assessment of the level of foreign students
Lisans
Yazar:ÖZNUR YILDIRIM
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. MAHMUT ABDULLAH ARSLAN
2018
Yer Bilgisi: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / Sosyal Bilimler
122 s.
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yabancı dil öğretimi stratejileri = Foreign language learning
strategies ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ;
Yazma becerisi = Writing skills ; Yazılı sınav = Written examinations
Anlatmaya dayalı beceriler arasında yer alan yazma becerisi hedef dile ait temel yapı ve kelime
dağarcığının öğrenciye kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır. Hedef dilde oluşturulan yazma
alıştırmaları aynı zamanda diğer becerilerin gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Çalışmada tez
çalışmasında İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde son üç sene içerisinde Türkçe öğrenmiş C1 düzeyi
100 yabancı öğrencinin yazma sınavlarındaki başarı durumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrencilerin en çok zorlandıkları alanlardan biri olan yazma becerisini ne derece elde ettikleri; dil
bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uyma durumları ve akademik hazırbulunuşlukları bu tez
çalışmasının inceleme alanlarını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan C1 düzeyi 100
öğrenciden elde edilen veriler Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerilerinin
kazanımına ışık tutacaktır. Anahtar kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, yazma becerisi, C1 düzeyi
Writing skill which is one of the narrative skills plays a major role in gaining the basic structure and
vocabulary of foreign language. Writing exercises in foreign language also help developing other
skills. In this study, it is aimed to examine the achievement in writing exams of hundred students who
have studied Turkish in the Istanbul University Language Center for the past three years. This thesis
consists of students learning outcomes of writing skills which is one of the most difficult language
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skills, grammar, spelling and punctuation rules used by foreign students and academic standing of
foreign students. In this context, this study is based on documentary analysis within the qualitative
methods. The data obtained from hundred C1 level students will be guided the development of writing
skills of students who tend to learn Turkish as a foreign language. Keywords: Teaching Turkish to
foreigners, Writing Skills, C1 level.
Tez No İndirme Tez Künye
636629
Türkiye'nin ilk Netflix dizisi "Hakan: Muhafız" ile yabancı uyruklu
öğrencilere kültür aktarımı / Culture transfer to the foreign students
with the first Turkish Netflix tv series "The protector"
Yazar:ŞULE TUĞÇE ÇİMEN
Danışman: DOÇ. DR. MAHMUT ABDULLAH ARSLAN
Yer Bilgisi: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe
Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
147 s.

Türk dili, Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere öğretilirken dilin tamamlayıcısı olan
kültür unsuru da aktarılmaktadır. Dil, manevi kültür ögeleri arasından bir öge olarak
nitelendirilmektedir. Bu kapsamda dil öğrenmenin başlı başına bir kültürlenme süreci olduğu
düşünülebilir. Dil öğretiminde önemli ve etkili materyallerden biri olan dizi ve filmler kültür aktarımı
için de önem arz etmektedir. Diziler ve filmler toplumların kültürü hakkında pek çok bilgi
içermektedir. Dizi ya da filmlerin ders ortamında kullanılması, hedef kültürün aktarılmasında hem
eğlenceli bir ortam sağlayacak hem de kalıcılığı arttıracaktır. Çalışmaya Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim gören C1
seviyesinde 30 öğrenci katılmıştır. Çalışmada Türkiye'nin ilk Netflix dizisi "Hakan: Muhafız"ın ilk
sezonu 10 bölüm olarak öğrencilere izletilmiştir. Öğrencilere dizi izletilmeden önce ve dizi izletildikten
sonra Avrupa Ortak Başvuru Metni'nde belirlenen kültür başlıklarına yönelik açık uçlu sorular
yöneltilmiştir. C1 düzeyi öğrencilerin verdikleri cevaplardan dizinin kültür aktarımı konusunda katkı
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, Dizilerle Türkçe
öğretimi, Kültür, Kültür aktarımı
While the Turkish language is taught to the international students, the culture element which is the
complement of language has to be transferred. The language is evaluated as an item among spiritual
culture elements. Language learning may independently be thought as an acculturation process within
this scope. Tv series and films, as one of the significant and effective materials in language teaching,
have importance within culture transfer. TV series and films contain a great deal of information about
the culture of societies. The use of TV series and films in lessons will both provide an enjoyable
atmosphere and increase permanency. 30 advanced level students from Erzincan Binali Yıldırım
University Turkish and Foreign Language Application and Research Center have participated in this
study and all 10 episodes of the first Turkish Netflix tv series have students watched "the protector".
Before and after the demonstration of these tv series to the students, open-ended questions in relation to
the culture headings specified inside the CEFR have been posed to the students. It has been concluded
from the answers given by the students at the C1 level that the tv series contributed to culture transfer.
Keywords: Teaching Turkish Language to Foreigners, Turkish Language Teaching with TV Series,
Culture, Culture Transfer
Mediha Mangır, Dr.Öğr.Ü., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
553059
Kültürler arası iletişim yaklaşımı açısından Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki deyimler / Idioms in the
textbooks used in teaching Turkish as a foreign language in terms of
intercultural communication approach
Yazar:İSA GÜNDOĞDU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEDİHA MANGIR
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /

Durumu
Onaylandı
Yüksek
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Türkçe
2019
243 s.
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Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Deyimler = Idioms ; Dil öğretimi =
Language teaching ; Kitaplar = Books ; Kültürlerarası iletişim =
Intercultural communication ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
İletişim = Communication
Bu çalışmanın amacı, Türkçenin Yabancı Dil Öğretiminde kullanılan ders kitaplarının deyimlere ne
oranda yer verdiğini karşılaştırmalı olarak inceleyip kültürler arası iletişim yaklaşımı açısından bu
kitaplardaki deyim varlığının tespit edilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman
incelenmesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, Türkçenin Yabancı Dil Öğretiminde kullanılan "
Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Öğretimi, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe, Gazi Yabancılar İçin
Türkçe, İzmir Yabancılar İçin Türkçe, Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe" ders kitaplarındaki
deyim varlığı incelenmiştir. Tespit edilen deyimler karşılaştırılmış, benzerlikler ve farklılıklar ortaya
konulmuştur. Eğitim setlerinin deyimlere hangi açılardan yaklaştığı, deyimlere ne sıklıkla yer verdiği
ve hangi tür deyim öğretimi etkinliklerine yer verdiği incelenmiştir. Bunun yanı sıra eğitim setleri
arasında bir deyim ortaklığı olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen
bulgulara göre eğitim setlerinin deyim öğretimi açsından yetersiz olduğu, geleneksel deyim öğretimi
etkinliklerine yer verdiği ve eğitim setleri arasında bir deyim ortaklığı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır
The aim of this study is to review to what extent idioms are given in the the textbooks used teaching
Turkish as a foreign language in a comparative way and to determine the existence of the idioms in
these books in terms of intercultural communication approach. Document analysis which is one of the
qualitative research methods is used in this study. Within the scope of the research, it is studied the
existence of the idioms in " Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Öğretimi, İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe, Gazi Yabancılar İçin Türkçe, İzmir Yabancılar İçin Türkçe, Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim
Türkçe" coursebooks used teaching Turkish as a foreign language. The idioms determined in the
coursebooks are compared, similarities and differences are revealed. It is studied from which angles the
coursebooks approach idioms, to what extent idioms are given in the coursebooks and what kind of
idiom teaching activities are taken place in the coursebooks. Besides, it is studied whether any idiom
coordination occurs between the coursebooks. According to the findings obtained from the research, it
is concluded that the coursebooks are inadequate in terms of teaching idioms, are mainly based on
traditional teaching methods and any idiom coordination is not found between the coursebooks.
Tez No İndirme Tez Künye
643714
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazılı metinlerine yanlış
çözümleme yaklaşımına göre verilen dönütlerin öğrenenlerin yazma
başarısına etkisi / The effect of the feedbacks given to on the writing
success according to error analysis approach to the written texts of the
students who learn Turkish as a foreign language on the students
Yazar:EMRE KONAÇOĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ. MEDİHA MANGIR
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü /
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
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Türkçe
2020
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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazılı metinlerine yanlış çözümleme yaklaşımına göre verilen
dönütlerin öğrenenlerin yazma başarısına etkisini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu
çalışmada; nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve nicel araştırma yöntemlerinden kontrol
gruplu öntest-sontest yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma grubunu 2018-2019 eğitimöğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Türkçe öğrenen C1 düzeyindeki 40 yabancı öğrenci
oluşturmuştur. Araştırmanın uygulama süreci Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezinde C1 kurundaki öğrencilerle bu kur tamamlanana kadar geçen 10 hafta
içerisinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesinde öğrencilerin B2 kur sonu sınavlarında
oluşturdukları yazma metinleri ilk yazılı metin olarak temel alınmıştır. Uygulama kapsamında yer alan
çalışma grubu öğrencileri ile 10 hafta boyunca haftada iki saat dönüt uygulaması gerçekleştirilmiş,
kontrol grubuna da herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Çalışma grubu öğrencileri süreç sonunda
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toplamda 20 saat yazılı metinlerine yönelik dönüt almışlardır. Bu süreçte ilk olarak öğrencilerin B2 kur
sonu sınavında ürettikleri yazılı metinlerdeki yanlışlar tespit edilmiş ve çözümlenmiştir. Uygulamanın
ilk haftasında çalışma grubundaki öğrencilere ilk yazılı metinleri dağıtılmış ve her bir öğrenciye tek tek
yanlışları noktasında dönüt sağlanmıştır. Her bir öğrenciye yaptığı yanlışlar sınıflandırılarak
gösterilmiş, yanlışların nedenleri üzerinde durulmuş ve öğrenciye yanlışları düzelttirilmiştir. Bir
sonraki haftada oluşturulan ilk yazılı metnin aynı soru çerçevesinde tekrar yazılması istenmiş,
metinlerde yer alan yanlışlar bir kez daha analiz edilip dönüt işlemi tekrarlanmıştır. Daha sonraki
haftalarda yeni metinler yazdırılıp yanlışlar çözümlenerek dönüt verilmeye devam edilmiştir. Tezin
yöntemi çerçevesinde uygulamadan sonra değerlendirilecek son yazılı metinler öğrencilerin C1 kur
sonu sınavındaki yazılı metinlerinden alınmıştır. Her iki grubun da yazılı metinleri yanlış çözümlemesi
yöntemiyle analiz edilmiş ve ilk yazılı metinleri ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalarda istatistiksel
analizlerden yararlanılmıştır. Çalışma grubundaki öğrencilerin ilk yazılı metinlerindeki yanlışların
toplamı 463, son yazılı metinlerindeki yanlışların toplamı 246 olmuştur. Öğrencilerin son yazılı
metinde yanlışlarını azalttıkları görülmüştür. Aynı şekilde öğrencilerin ilk yazılı metinlerindeki yanlış
ortalaması 23,15 iken son yazılı metinlerindeki yanlış ortalaması 12,3'tür. Çalışma grubunun ilk yazılı
metin ile son yazılı metin yanlışları vi arasında ortalama 10,85 yanlış farkı oluşmuştur. Bu durumda,
oluşturulan ilk yazılı metin ile son yazılı metin arasında geçen süre zarfında çalışma grubundaki
öğrencilerin yanlışlarını düzeltme noktasında aşama kaydettikleri ortaya konulmuştur. Elde edilen
veriler; çalışma grubundaki öğrenenlerin, yanlış çözümleme yaklaşımına göre aldıkları dönütlerden
faydalandıklarını ve yanlışlarını azaltarak yazmada başarı sağladıklarını göstermiştir. Anahtar
Sözcükler : Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yanlış çözümlemesi, dönüt, yazma başarısı.
According to the error analysis approach, in this study conducted to reveal the effects of the feedback
given to the written texts of the students who learn Turkish as a foreign language on the writing skills
of the students; qualitative research methods, document analysis and quantitative research methods,
control group pretest-posttest semi-experiment method were used. The research group consisted of 40
foreign students at the level of C1 who learned Turkish at Ondokuz Mayıs University in the 2018-2019
academic year. The application process of the research was carried out at the Ondokuz Mayıs
University Turkish Teaching Practice and Research Center with the students at C1 level within 10
weeks until the completion of this course. Before the application, The first written texts were taken
from the writing texts created by the students at the B2 final exams. Two hours of feedback per week
was carried out for 10 weeks with the students of the study group included in the application,
application was not made to the control group. At the end of the process, the students of the study
group received a total of 20 hours of feedback on their written texts. In this process, first of all, the
errors in the written texts produced by the students at the B2 final exam were determined and resolved.
In the first week of the application, the first written texts were distributed to the students in the study
group and feedback was provided to each student in terms of their errors. The errors made to each
student were classified and demonstrated, the reasons of the errors were emphasized and the errors
were corrected to the student. The first written text created in the next week was asked to be rewritten
within the framework of the same question, the errors in the texts were analyzed once more and the
feedback process was repeated. In the following weeks, new texts were written on the students, errors
were resolved and feedback continuedto be given. Within the framework of the method of the thesis,
the last written texts to be evaluated after the application were taken from the written texts of the
students at the end of C1 exam. The written texts of both groups were analyzed by the method of error
analysis and compared with the first written texts. viii Statistical analysis were used in these
comparisons. The total of the mistakes in the first written texts of the students in the study group was
463, and the total of the mistakes in the last written texts was 246. It was seen that the students reduced
their mistakes in the last written text. Likewise, while the average of errors in the first written texts of
the students is 23,15; the error average in the last written texts is 12,3. The average error difference of
10,85 was found between the first written text and the last written text errors of the study group. In this
case, it was revealed that the students in the study group made progress in correcting their mistakes
during the period between the first written text and the last written text. The data obtained; It showed
that the learners in the study group benefited from the feedback they received according to the wrong
analysis approach and achieved success in writing by reducing their mistakes. Keywords : Teaching
Turkish as a foreign language, error analysis, feedback, writing success.
Mehmet Akkaya, Dr.Öğr.Ü., Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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Yabancıların Türkçe öğrenme yeterlilikleri / Ability of foreigners to
learn of Turkish
Yazar:ZARİFE EKİM SEVİNDİ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MEHMET 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:Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı
dil öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yabancılar = Foreigners ; Yeterlilik =
Sufficiency
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Bu çalışmada İzmir'deki üniversitelerde görev yapan yabancı öğretim elemanlarının Türkçe öğrenme
yeterlilikleri, Türkçeye ve Türk kültürüne yönelik ilgileri araştırılmış, Türkçe kullanımlarında
yaptıkları hatalar değerlendirilmiştir.Araştırma, İzmir Ekonomi Üniversitesinde, çeşitli bölümlerde
görev yapan yabancı öğretim elemanlarıyla sınırlandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak kapalı / açık
uçlu sorulardan oluşan ?Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu? kullanılmıştır. Araştırma verileri SSPP
15.0 programına aktarılarak çözümlenmiştir. Araştırmada belgesel tarama yöntemi de kullanılmış,
yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik durum analizi yapılmıştır.İzmir Ekonomi Üniversitesi
gerek üniversitenin eğitim dili, gerekse sunduğu seçmeli yabancı diller bakımından zengindir. Bu
sebeple çeşitli ülkelerden gelen birçok öğretim elemanının görev yaptığı bir üniversitedir. İzmir
Ekonomi Üniversitesinde Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinden de birçok yabancı öğretim
elemanı görev yapmaktadır.Bu öğretim elemanları üniversitenin içinde ve dışında Türk kültürüyle iç
içedir. Türk kültürünün tanıtılmasında ise Türkçenin önemi büyüktür. Çok genel düşünüldüğünde
kültürlerin birbirini tanıması, kaynaşması önyargıların yok edilmesi ve uluslararası barışın
geliştirilmesinde bu öğretim elemanlarının Türkçeyi öğrenmesi, Türk kültürünü öğrenmesi önemli bir
rol oynayacaktır.Araştırmada, ülkemizde görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının Türkçe
yeterlilikleri ve Türk kültürüne yönelik ilgileri; öğretim elemanlarının cinsiyet, yaş, geldikleri ülke,
alanları (branş), Türkiye'de bulunma süreleri, öğrenmede güçlük çektikleri beceri alanları, Türkçe
öğrenme yolları, medeni halleri, Türkiye'de yaşamaktan ve Türkçe Öğrenmekten duydukları
memnuniyet gibi değişkenler göz önüne alınarak araştırılmıştır.Sonuç olarak; İzmir Ekonomi
Üniversitesinde tam zamanlı olarak görev yapan 55 yabancı öğretim elemanından; kadın öğretim
elemanlarının, erkek öğretim elemanlarına oranla, yaşça genç olan öğretim elemanlarının diğer öğretim
elemanlarına göre dil ediniminde daha başarılı oldukları görülmüştür. Asya kıtasından ülkemize gelen
öğretim elemanlarının Türkçe yeterliliklerinin Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarından gelen öğretim
elemanlarına göre daha yüksek olduğu, dil öğretmenlerinin diğer alanlarda görevli öğretim
elemanlarına oranla daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır. Türkiye'de uzun süre bulunan yabancı
öğretim elemanlarının dil ediniminde daha başarılı oldukları, öğretim elemanlarının başarıları ve beceri
alanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, öğretim elemanlarının başarıları ve medeni halleri
arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, Türkiye'de yaşamaktan ve Türkçe öğrenmekten memnun olan
öğretim elemanlarının başarıları ve memnuniyetleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür.
Ayrıca Yabancı öğretim elemanlarının Türkçe kullanımında yaptıkları hatalar incelenmiştir.Anahtar
Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yabancı öğretim elemanları, Türkçe yeterlilik, çeşitli
değişkenler, İzmir Ekonomi Üniversitesi
In this research, the foreign teaching personnel?s Turkish learning abilities who serve in our country,
their interest in Turkish and the Turkish culture have been researched and their mistakes in the usage of
Turkish have been evaluated.The research has been limited with the foreign teaching staff from various
departments in the Izmir University of Economics. While searching publications and studies about
documentary searching method, statistical model is used for scanning. The data was collected through a
semi-structured Interview Form that included open and clouse-ended questions.The Izmir University of
Economics has the necessary education language and has many elective languages to offer as a
university. For this reason the university has many foreign teachers that come from various countries.
Many foreign teachers from Europe, America, Africa and Asian Countries work in the Izmir University
of Economics.These teaching personnel?s, inside and outside the university are surrounded by Turkish
culture. In the introduction of Turkish culture, Turkish has great importance. When thought very
generally, with the cultures knowing one another, bonding, the removal of prejudice and the
development of international peace, these foreign teachers learning Turkish and the Turkish culture,
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will play an important role.In research, the interest towards Turkish abilities and Turkish culture by the
foreign nationals that work in our country, have been researched by examining; the teaching staff?s
age, gender, the country they came from, how they learnt Turkish, and the time they have lived in
Turkey.As a result; out of 55 full time foreign personnel?s in the Izmir University of Economics; the
women?s teaching personnel?s percentage with the men?s, showed that the ones whose age was
younger compared to the others when using a language is involved, are more successful. That the
teaching personnel?s who come from the Asian continent, Turkish abilities are shown to be higher and
more successful in teaching language than the teaching personnel?s who come from the European,
American and the African continents has been concluded. The foreign teaching personnel?s who have
worked in Turkey for a long time have been more successful in learning a language, the teaching
personnel?s differences between their successes and skills have been shown that an important
difference wasn?t found, and the teaching personnel?s who are happy with living in Turkey and
learning Turkish are shown to be more successful in learning a language. The mistakes when using
Turkish made by the foreign teaching personnel?s are also taken place.Key Words: Learning Turkish
as a foreign language, foreign teaching staff, Turkish ability, a variety of variables, Izmir University of
Economics.
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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
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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
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 20112015. 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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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 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
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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.
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
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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 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,
Mehmet Ali Yavuz, Prof., Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
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Student achievement ; İngilizce = English ; İnternet = Internet ; İnternet
kullanımı = Internet use

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2010
198 s.

Geride bıraktığımız yirminci yüzyılda dil öğretimi konulu yayınlara bakıldığı zaman yabancı bir dili
öğretmenin en iyi yaklaşımı ve yöntemi olarak birçok değişik bakış açısı geliştirilmiş olduğu görülür.
Bu yaklaşım ve yöntemlerin diyalektik bir gelişim izlediğini söylemek yanlış olmaz. Bir diğer ifade ile
her bir yaklaşım, bir önceki yaklaşımın eksikliklerini gidermeyi hedeflerken yeni eksikliklere neden
olarak bir sonraki yaklaşımın da önünü açmıştır. Bu yaklaşımların her birinin olumlu yönlerinden
faydalanan öğretmenler seçmeci bir bakış açısıyla mevcut metotları etkili bir şekilde kullanabilirler.
Bunun ön koşulu ise değişik yöntem, teknik ve uygulamalar arasında bir seçime giderken bu seçimlerin
bazı bilgi ve çalışmaların ışığında yapılmasıdır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın çeviri ve interneti
kullanmak isteyen öğretmenlerin gereksinim duyacakları bilgi birikimini, bu öğretmenlere sunması
hedeflenmiştir.Bu araştırmanın temel amacı, Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi bağlamında
Türkçeden İngilizceye çeviride İnternet kullanımının öğrencilerin hedef dil başarı düzeyleri üzerinde
etkililiğini saptamaktır. Öğrencilerin, bilgiye değişik yollardan ulaşmalarını sağlayarak bağımsız birer
öğrenici haline gelmelerini sağlamak ise araştırmanın dolaylı amaçları arasındadır.Araştırma, kontrol
gruplu öntest-sontest modeline dayalı yarı deneysel bir çalışmadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda öğrenim gören, Düzey tespit sınavından başarılı oldukları belirlenen
(D kuru), 120 öğrenciden oluşturulan altı sınıf içerisinden tesadüfi yöntemle seçilen ikisi deney
(D1=20, D2=20) ve ikisi kontrol (K1=20, K2=20) grubu olmak üzere dört sınıf çalışma grubunu
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oluşturmuştur.Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve Pearson
Korelasyon katsayısı 0,80 olan ?analitik değerlendirme? ölçeği kullanılmıştır.Deney grubuna, haftada 7
hafta boyunca 21 saat ?Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretimi (BDİÖ) yaklaşımı temel alınarak
hazırlanan yazma öğretimi programı? uygulanmıştır. Kontrol grubu öğrencilerine ise geleneksel
öğretim yöntemi uygulanmıştır.Verilerin çözümlemesinde, verilerin normal dağılımlara uygunluğu
Çarpıklık Katsayılarının hesaplanması ile belirlenmiş, Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretimi (BDİÖ)
yaklaşımı temel alınarak hazırlanan yazma öğretimi izlencesiyle yazma becerileri kazandırılmaya
çalışılmış deney grubu ve geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol gruplarının başlangıçtaki yabancı
dil genel başarı düzeylerinin denkliğini sınamak için ?Tek yönlü varyans çözümlemesi (F Testi)?
kullanılmıştır. Deneysel süreç sonunda deneysel işlemin etkililiğini sınamak amacıyla ?tek faktör
üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü varyans çözümlemesi? yöntemi uygulanmıştır (Bonate,
2000; Tabacknick ve Fidell, 2001; Büyüköztürk, 2007). Araştırmada, önem düzeyi 0,05 olarak
belirlenmiştir.Araştırma sonucunda, Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretimi (BDİÖ) yaklaşımı temel
alınarak hazırlanan yazma öğretimi programına katılan deney grubu öğrencilerinin içerik aktarımı,
yapısal ve anlamsal bütünlük, sözcük ve dilbilgisi düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir
gelişmenin (farklılaşmanın) olduğu saptanmıştır.
Many different approaches and methods have been developed in order to address the needs of foreign
language learners in the 20th century. Each of these approaches and methods were developed in a
dialectical fashion. Each approach, while trying to cater to the short-comings of a previous one, has
paved the way for another new approach because of its own weaknesses. With an eclectic view point,
teachers can make use of the strengths of various methods, and the prerequisite for a successful eclectic
approach is to make informed decisions while choosing between different methods and approaches.
This study is aimed at helping those teachers who wish to incorporate translation and the Internet into
their eclectic approach in making informed choices.The main objective of the study is to investigate the
effectiveness of using the Internet during translation from Turkish to English as a tecnique for teaching
English as a foreign language. Providing learners with the means which will make them capable of
reaching information in different ways and thus making them more autonomous learners is among the
secondary objectives of the study.The study is of a quasi-experimental nature based on a pretestposttest design. Students studying at Izmir University of Economics are involved in the study. 4 groups
of students are randomly selected from 120 students, who have successfully passed an achievement test
at the completion of Pre-Intermediate level, in order to form four classes in the Intermediate level
(E1=20, E2=20, C1=20, C2=20).An analytical scoring rubric, which has been developed by the
researcher, has been used in the study. The device is estimated to have a Pearson Correlation of
0,80.The experimental group has received training designed in line with Computer Assissted English
Language Teaching principles for 7 weeks whereas the control group received a traditional training.As
part of the data analysis, the normal distribution of the data has been computed via skewness
coefficient value, and through the use of a writing syllabus based on the principles of Computer
Assissted English Language Teaching, the necessary writing skills has been taught to the members of
the experimental group while the control group received instruction on writing skills through
traditional methods. The F-test was employed to ascertain that the two groups were equally successful
at the beginining of the study. At the end of the experimental process, One-Way ANOVA for Repeated
Measures was used to test the effectiveness of the experimental intervention (Bonate, 2000;
Büyüköztürk, 2007; Tabacknick ve Fidell, 2001). The significance level of the study has been found to
be 0,05.The study found that the experimental intervention was significantly effective in terms of
improving learners? ability in the levels of coherence and cohesion, lexis and grammar.
Mehmet Barış Horzum, Prof., Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
585764
Yabancılara Türkçe öğretim merkezleri için akreditasyon standart
önerileri / Accreditation standard suggestions for Turkish language
centers for foreigners
Yazar:ALPARSLAN İKİEL
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET BARIŞ HORZUM
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Yükseköğretim Bilim Dalı
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Dizin:
Bu araştırma yabancılara Türkçe öğretimi için akreditasyon standartları önerilerini kapsamaktadır. Son
yıllarda uluslararası ilişkilerdeki gergin koşullar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafyada
bulunan iç çatışmalar nedeniyle göç hareketleri gerçekleşmektedir. Komşularına göre daha güvenli ve
yaşam standartları yüksek olan Türkiye'ye dönük bir sığınmacı akını oluşmuştur. Bu nedenle sayıları
milyonlar ile ifade edilen bir nüfus kitlesi diğer ülkelerden kabul alamadığı için Türkiye'de yaşamını
devam ettirmektedir. Bu nüfusun yaşamlarını sürdürmeleri, insani hizmetlerden yararlanmaları için
bulundukları sosyal ortam ve devlet kurumları ile iletişim halinde olmalarını gerektirmektedir. Bu
iletişimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeleri için dil öğrenimi ve kullanımı önemli bir ihtiyaç haline
hale gelmiştir. Diğer yandan küreselleşen dünyada yaşanan uluslararası öğrenci hareketliliğinde
Türkiye'yi tercih eden yükseköğrenim öğrencilerinin sayısı giderek artmaktadır. Yabancı uyruklu
üniversite öğrencileri devlet imkânları (burs), kendi imkânları ve çeşitli vakıf imkânlarından
yararlanarak öğrenimlerini sürdürmektedir. Bu öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri, sosyo-ekonomik
ilişkileri ve çeşitli hizmetlerden yararlanmalarında Türkçe bilmeleri son derece önemlidir. Bu
gelişmelere bağlı olarak Yabancılara Türkçe öğretimine ciddi bir talep oluşmuştur. Bu talebin sağlıklı
bir şekilde karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretimi alanında eğitim veren
dil okullarında bir kalite algısı oluşması ve bu algının kurumsallaşabilmesi amacı ile ileride
kurulabilecek Türkçe öğretiminde akreditasyon derneğine kalite standartları önerisi sunabilmek bu
çalışmanın amacıdır.
This research covers the recommendations of accreditation standards for teaching Turkish to
foreigners. Internal conflicts in the region where tense conditions in international relations in recent
years and the Republic of Turkey are due no migration movements. According to a safer and living
standards Neighboring Turkey, which faces the high influx of asylum seekers has occurred. Therefore,
as expressed by a number of mass million population living in Turkey continues to be unable to obtain
acceptance from other countries. In order for this population to survive, they need to be in contact with
the social environment and state institutions in order to benefit from human services. Language
learning and usage has become an important need for them to realize this communication in a healthy
way. On the other hand, the number of international student mobility in Turkey globalized higher
education students who prefer to live in the world is increasing. Foreign students continue their
education by benefiting from state facilities (scholarship), their own opportunities and various
foundation opportunities. It is very important for these students to know Turkish in order to continue
their education, to benefit from socio-economic relations and various services. Due to these
developments, there has been a serious demand for teaching Turkish to foreigners. This demand must
be met in a healthy way. For this reason, the aim of this study is to present quality standards proposal to
the accreditation association in the future of Turkish language teaching in order to establish a
perception of quality and institutionalize this perception in language schools providing education in the
field of Turkish teaching to foreigners.
Mehmet Baştürk, Prof., Balıkesir Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
Tez No İndirme
407178
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Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı uyruklu
öğrenciler = Foreign domestic students ; Yazma becerisi =
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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 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.
Mehmet Canbulat, Prof., Akdeniz Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki kalıp sözler ve yabancı uyruklu Onaylandı
öğrencilerin kalıp sözleri kullanma düzeyleri / Stereotypical words in
Yüksek
foreign language Turkish textbooks and frequency of using stereotypical Lisans
words by foreign students
Türkçe
Yazar:MERAL BAYRAM
2017
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET CANBULAT
132 s.
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 ; 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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Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde en sık kullanım alanına sahip materyal olan ders
kitaplarındaki dil bilgisi öğretim yöntemlerinin izlencesi çıkartılarak kitaplarda kullanılan dil bilgisi
öğretiminin yöntemlere uygun olup olmadığını tespit etmektir. Bu araştırmada yabancılar için Türkçe
ders kitapları model olarak seçilip yazılı kaynak durumunda olan yabancılar için Türkçe ders kitapları
dil bilgisi ve belirlenen ölçütler açısından incelenmiştir. Araştırma nitel modellerden doküman
incelemesine dayanmaktadır. Araştırmanın çalışma evreni, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere
yönelik hazırlanmış tüm ders kitaplarını kapsamaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığı
için uygun örnekleme yoluyla seçilen ders kitapları çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Bir kitap
serisinin aynı izlence ve yöntemle hazırlandığı düşünüldüğünde inceleme için üç farklı yayınevine ait
A1-A2 düzeyindeki kitapların çalışma için uygun olacağı düşünülmüştür. Bu kapsamda çalışma
evrenini; Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A1-A2 Ders Kitabı, İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A1-A2 Ders Kitabı ve Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti
Temel A1-A2 Ders Kitabı oluşturmaktadır. Çalışma, yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının dil
bilgisi öğretimi açısından incelenmesini amaçlayan nitel bir araştırma olduğu için verilerin analizinde
buna uygun olarak doküman analizi tekniği benimsenmiştir. Çalışma kapsamında yabancılar için
Türkçe ders kitaplarını dil bilgisi açısından incelenmesine yönelik alanyazın taraması yapılmış ve alan
uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Bunların neticesinde beş maddelik inceleme ölçütü çerçevesi
oluşturulmuştur ve incelemeler bu ölçütler çerçevesinde yapılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle ders
kitaplarındaki konuların neye göre sıralandığının belirlenmesi amacıyla her bir kitabın içindekiler
kısmı ve üniteleri taranmış ve kitapların benimsedikleri izlenceler belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan ders kitaplarında kullanılan dil bilgisi öğretim yöntemlerinin
yapılandırmacı yaklaşımları hangi düzeyde kapsadığı incelenerek, kitapların dil bilgisi öğretiminin
güncel ve kullanılabilir olma durumu hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler:
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dil Bilgisi, Dil Bilgisi Öğretim Yöntemleri, Ders Kitabı.
This study aims to determine whether the grammar teaching methods in the textbooks for teaching
Turkish to foreigners comply with the relevant methods, by presenting the syllabus of the grammar
teaching methods in the textbooks that are the most frequently used materials for teaching Turkish to
foreigners. In this research, Turkish textbooks for foreigners were selected as a model, and these
textbooks, which are deemed as written sources, were analyzed in terms of grammar and the
determined criteria. The research is based on the document review, i.e. a qualitative model. The target
population of the research involves all the textbooks prepared for those who learn Turkish as a foreign
language. As it was not possible to have access to all the textbooks in the target population, the
textbooks selected through convenience sampling constituted the sampling of the study. Considering
that a book series is prepared based on the same syllabus and method, it was concluded that A1-A2
level books published by three different publishing houses would be suitable for the analyzing. In this
scope, the target population of the study was selected as; Gazi University TOMER Turkish Teaching
Kit for Foreigners A1-A2 Textbook, Istanbul Turkish Teaching Kit for Foreigners A1-A2 Textbook
and Hitit Turkish Teaching Kit for Foreigners Basic A1-A2 Textbook The study is a qualitative
research aiming to analyze the Turkish textbooks, used as a foreign language book, in terms of
grammar teaching; therefore, document analysis method was adopted in the analysis of the obtained
data. Within the scope of the study, review of literature was conducted to analyze the Turkish
textbooks for foreigners with regard to grammar and the opinions of the experts in this field were
consulted. As a result, an analysis criterion framework consisting of 5 criteria was created and analyses
were made within the framework of these criteria. In the analysis of the data, initially, contents sections
and units of each book were scanned in order to determine how the subjects in these textbooks are
organized and then the syllabuses adopted by each book were determined. In the conclusion part,
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textbooks teaching Turkish as a foreign language were analyzed as to what extent the grammar
teaching methods in these textbooks included the constructivist approaches and evaluations were made
about the up-to-dateness and suitability of these textbooks in grammar teaching. Keywords: Teaching
Turkish to Foreigners, Grammar, Grammar Teaching Methods, Textbook.
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Çalışmanın amacı; Türk liglerinde profesyonel olarak futbol oynayan yabancı futbolcuların ve kulüp
yöneticilerinin Türkçe öğrenimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla yarı yapılandırılmış
görüşme formu yardımıyla araştırma yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma modellerinden durum
çalışması yaklaşımlarından bütüncül çoklu durum deseni ile gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği kullanılarak Antalyaspor ve Aytemiz
Alanyaspor'daki 17 yabancı futbolcu ve 6 kulüp yöneticisi, çalışma grubu olarak alınmıştır. Araştırma
için yabancı futbolculara ve kulüp yöneticilerine yönelik iki görüşme formu hazırlanmış ve uzmanlar
tarafından onaylanarak uygulanmıştır. Yabancı futbolcular için geliştirilen yarı yapılandırılmış
görüşme formu; İngilizce ve Fransızca dillerine uzman tercümanlar yardımı ile çevrilmiş ayrıca kulüp
tercümanları desteği ile uygulanmıştır. Yabancı futbolcuların Türkçe öz yeterlilik düzeylerini, daha
önce futbol oynadıkları ülkelerin dillerini öğrenme durumlarını, Türkçe öğrenme istek ve ihtiyaçlarını,
kulüp içi iletişim dillerini ve kulüp yöneticilerinin yabancı futbolcuların Türkçe öğrenmelerine ilişkin
görüşlerini esas alan uygulamadan elde edilen veriler, MAXQDA 12 programı ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre yabancı futbolcuların büyük bir oranının uzun süre Türkiye'de bulunmasına
rağmen Türkçeyi öğrenmediği, Türkçeyi bildiğini belirten futbolcuların ise çok az derecede Türkçe
bildiği görülmüştür. Türkçeye ilişkin görüşlerde Türkçenin ana dillerine uzaklığı, telaffuz, anlam
özelliği, cümle yapısı, konuşma hızı gibi etmenlerin, öğrenmede güçlük oluşturduğu görüşleri
görülmüştür. Yine yabancı futbolcuların, Türkiye dışında futbol oynadıkları ülkelerin dillerini büyük
ölçüde öğrendikleri görülmüştür. Futbolcuların kulüp içinde çoğunlukla kendi dillerinde tercüman
yardımı ile veya İngilizce iletişim kurdukları, Türkçeyi öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını beyan
etmelerine rağmen yeterli bir çaba içinde olmadıkları görülmüştür. Kulüplerin, Türkçe öğretimine
ilişkin imkân sağlamadıkları, program geliştirmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Yine kulüp
yöneticilerinin ve yabancı futbolcuların Türkçeye ilişkin görüşlerinde özellikle saha içi mesleki
Türkçenin öğrenilmesinin ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bulgulardan hareketle yabancı futbolcular
örneğinde olduğu gibi Türkçenin yabancılara öğretimi boyutunda ülkemizde mesleki amaçla bulunan
yabancılara yönelik ihtiyaca dayalı iş Türkçesi çalışmalarının yürütülmesinin, işverenlerin bu konuda
programlar uygulamasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bunların aynı zamanda devletin
bir dil politikası gereği olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this study is to determine the views of Professional football players in Turkish leangues and
managers regarding Turkish. For this reason, a study has been conducted with the help of a form of a
semi-structured interview. The study has been made through a case study known as one of the
qualitative research models. Foreign football players in Antalyaspor and Aytemiz Alanyaspor playing
in the Turkish Super League have been chosen for the working group in the research Seventeen foreign
footballers playing in Antalyaspor and Aytemiz Alanyaspor and six club directors have been
determined as a working group by making use of convenient sampling regarded as one of the methods
of purposive sampling. Semi-structered interview forms for the research approved by the experts have
been translated into Turkish, English and French by the interpreters and also carried out through the
assistance of club interpreters. The data acquired through the implementations based on views that
contain the levels of Turkish acquired by foreign footballers, the situations of learning the languages of
the countries where they have played before, their wishes and desires to learn Turkish, intraclub
communicative language and the views of club managers about foreign players' wishes to learn Turkish
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have been analysed through a program called MAXQDA 12. According to the results of the research, it
has been understood that a great majority of foreign footballers in the Turkish Super Leagues have not
learned Turkish despite their having been in Turkey for a long time and those who claim that they
speak Turkish have little knowledge and capacity to speak Turkish. As to learning Turkish, it has been
seen that some factors such as Turkish being distant from their mother tongues, pronunciation,
meaning, wording, speaking speed have led to difficulties in learning Turkish. It has also been
understood that foreign players have learnt the languages of other countries apart from Turkish to a
great extent. It has been seen that footballers have made contacts with the help of translators or by
speaking English and have not made enough efforts to learn Turkish although they have stated they
should learn English. It has been seen from the views of the clubs and footballers regarding Turkish
that the clubs have not provided enough opportunities to teach Turkish and developed programs and it
is necessary to learn Turkish, especially occupational language. Our findings show that as in the
sample of foreign footballers, the studies of occupational Turkish Language based on needs should be
carried out to teach foreigners Turkish and employers should implement certain programs. At the same
time, this can be expressed as a language policy implemented by the state.
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Bu çalışmada Selanik'te yaşayan Türklerin dil kullanımları, kişisel ve duygusal etkinliklerindeki dil
seçimleri, Türkçe ve Yunancaya yönelik dilsel tutumlarıyla cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve kimlik
algısı değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Farklı ülkelerde ve kentlerde ana dili Türkçe olan
topluluklarla dil durum çalışmaları yapılmış olmasına rağmen tarihi ve siyasi açıdan bizim için çok
değerli olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti Selanik'in bu çalışmalardan yoksun kaldığı
görülmüştür. Ayrıca yapılan çalışmalar genellikle Türklerin yoğun olarak bir arada yaşadığı bölgelerde
yapılmıştır. Bu çalışmayı diğerlerinden ayıran özellik tarihten bu yana kozmopolit yapısıyla adeta bir
kültür mozaiği olan Selanik'te günümüzde az sayıda Türk'ün yaşaması ve bu kişilerin sosyal
yaşamlarını birbirinden kopuk bir biçimde sürdürmesidir. Bu yönden kişilerin bu çok kültürlü kentteki
dilsel durumları, dil sürdürümleri ve kültürel yönelimleri merak konusu olmuştur. Çalışma, nicel
araştırma yöntemlerinden olan tarama (survey) tekniğine dayalı betimsel bir araştırmadır. Tarama
araştırmalarında ölçülen değişkenler arasındaki ilişkiler incelenebilirken bunun yanında evrenin
özellikleri ile değişkenler arasındaki ilişkilerin betimlenmesi de yapılabilir. Bu çalışmada da ilişkilerin
incelenmesinde ki kare testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Yunanistan'ın Selanik
kentinde yaşayan farklı yaş, cinsiyet ve meslek gruplarından toplam 64 kişi oluşturmuştur. Veriler,
Yağmur tarafından geliştirilen ve farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda Türk azınlığın dil tutumu, dil
seçimi, dil değiştirimi ve dil sürdürümünü ölçen bir sormacadan yararlanılarak toplanılmıştır. Sormaca,
katılımcıların kişisel özelliklerini, Türkçe ve diğer dilde öz yeterliliklerini, kişisel ve duygusal
etkinliklerde ve toplumsal ağlarda hangi dili kullanmayı tercih ettiklerini, Türkçe ve diğer dile ilişkin
tutumlarını sorgulamaktadır. Sormacada yer alan sorular katılımcı gruba yöneltildikten sonra elde
edilen veriler bir istatistik programından yararlanılarak, uygulanan istatistik işlemleriyle bilgisayar
ortamında çözümlenmiştir. Araştırma bulguları Türkçenin Selanik'te %64 oranında bir dilsel
sürdürümü olduğunu, bu da Türkçenin sürdürümünü devam ettirsede özellikle genç kuşak için bir
tehdit içerdiğini bizlere anlatmaktadır. Aile içinde Türkçenin en etkili iletişim dili olduğu ve
katılımcıların genelinin Türkçeye karşı olumlu tutum içinde olduğu gözlemlenmiştir. Ancak genel
anlamdaki bu olumlu tutumun genç Türk nüfusunda düşüş yaşadığı saptanmıştır. Özellikle sosyal
ortamlarda büyük oranda Yunancanın tercih edildiği görülmüştür. Genel anlamda Türkçe ve Türk
kimliği adına olumlu bir tablo görülsede Türkçenin Balkanlardaki geleceği için özellikle genç
kuşaklarımızı içeren çalışmalar yapılmalıdır.
In this study, language usage of Turks who living in Thessaloniki, personal and emotional language
choices, linguistic attitudes towards Turkish and Greek language were examined with the relationship
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between gender, age, educational background and identity perception variables.Although the language
case studies have been conducted with the native speakers of Turkish in different countries and cities, it
was seen that Thessaloniki, the city of Mustafa Kemal Atatürk, which is very valuable for us in terms
of history and politics, is deprived of these studies. In addition, the studies are generally carried out in
regions where the Turks live intensely together. What distinguishes this work from others is the fact
that in Thessaloniki which is a cultural mosaic with its cosmopolitan structure since history who is a
small number of Turks live and these people continue their social lives in a disconnected way. In this
respect, the linguistic situations, language maintenance and cultural orientations of the people in this
multicultural city have been the subject of interest. This study is a descriptive research based on survey
technique which is one of the quantitative research methods. While the relationships between the
measured variables can be examined in the survey studies, the characteristics of the universe and the
relations between the variables can also be described. In this study, chi-square tests were used to
examine the relationships of variables. The participants of the study consisted of 64 people from
different age, gender and profession groups living in Thessaloniki, Greece. The data were collected by
using a questionnaire developed by Yağmur which measures the language attitude, language choice,
language change and language maintenance of the Turkish minority in different periods and in different
geographies. The survey questions the personal characteristics of the participants, self-efficacy in
Turkish and other languages, which language they prefer to use in personal and emotional activities
and social networks, and their attitudes towards Turkish and other language. After the questions in the
survey were directed to the participant group, the data obtained were analyzed by a statistical program
and the computerized statistical procedures were applied. The findings of the study indicated that
Turkish had a 64% linguistic continuity in Thessaloniki this tells us that even though Turkish continues
its maintenance, it poses a threat especially for the younger generation. It was observed that Turkish
was the most effective language of communication in the family and the general attitude of the
participants was positive towards Turkish. However, it was found that this positive attitude in general
decreased in the young Turkish population. Especially in social environments, it is seen that Greek is
preferred. Although a positive table can be seen on behalf of Turkish and Turkish identity in general
terms, studies should be conducted especially for our young generations for the future of Turkish in the
Balkans.
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Günümüzde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, çeşitli ülkelerdeki insanların değişik ihtiyaç ya da
sebeplerle Türkiye'ye gelmesi sonucunda birçok farklı kurumda yapılmakta ve bu kurumlarda öğrenim
gören yabancı uyruklu öğrencilerin sayısının her geçen gün arttığı bilinmektedir. Bu durum Türkçeyi,
yabancıların öğrendikleri bir dil hâline getirirken aynı zamanda da Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminin de önemini ortaya koymaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde doğru ve etkili bir
dil öğretiminin gerçekleştirilebilmesi için aynı zamanda toplumun kültürünün de yansıtılabilmesi
gerekli görülmektedir. Dil aracılığıyla kültür öğretiminin gerçekleşmesi, bireyin o yabancı dilin
konuşulduğu ülkede olması durumunda daha da kolaylaşır. Bu doğrultuda araştırma, nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak
doküman analizi, odak grup görüşmesi ve bireysel görüşmeler ile veriler elde edilmiştir. Yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde, kültür ögelerinin aktarımının öneminden yola çıkılarak ilk olarak Akdeniz
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılmakta olan yabancılara
Türkçe öğretimi ders kitaplarında bulunan Türk kültürüne ait ögeler belirli ölçütlere göre incelenmiştir.
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Ders kitaplarında tespit edilen Türk kültür ögelerinden hareketle yine Akdeniz Üniversitesi Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Türk
kültürü hakkındaki görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmanın bir diğer veri toplama aracı olarak ise yine
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli olan öğretim
elemanlarıyla gerçekleştirilen bireysel yarı yapılandırılmış görüşmeler oluşturmaktadır. Bu çerçevede
32 yabancı uyruklu öğrenciyle odak grup görüşmesi, 11 yabancı uyruklu öğrenci ve 10 öğretim
elemanı ile yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi, içerik analizi
yoluyla yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda yabancı uyruklu öğrenciler Türk kültür ögelerini daha çok
sosyal hayat, Türk arkadaşlar ve dizilerden öğrendiklerini bununla beraber ders kitaplarından ve
öğretim elemanlarından da bu konuda yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca ders kitaplarında da
Türk kültür ögelerinin yer aldığı fakat daha güncel ve yabancı uyruklu öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına
yönelik kültür ögelerinin yer alması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. TÖMER'de derslere girmekte olan
öğretim elemanlarının görüşlerine bakıldığında ise öğretim elemanları; kültür aktarımının yabancı dil
öğretiminde olması gereken, en temel unsurlardan biri olarak görmekle birlikte ders kitaplarını Türk
kültür ögelerinin öğretimi açısından tam olarak yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Anahtar
Kelimeler: Yabancı dil öğretimi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, dil ve kültür ilişkisi, kültürel
etkileşim, kültür aktarımı.
Today, teaching Turkish as a foreign language is carried out in many different institutions as a result of
people coming to Turkey due to different needs or reasons and it is known that the number of these
foreign students increases day by day. This situation makes Turkish a language that foreigners learn
and also shows the importance of teaching Turkish as a foreign language. In order to realize correct and
effective language teaching in teaching Turkish as a foreign language, reflecting the culture of the
society is also necessary. Therefore, the realization of cultural teaching becomes easier if the individual
is in the country where the foreign language is spoken. In this context, the research was designed
according to the case study, one of the qualitative research methods. Data were obtained through
document analysis, focus group interview and individual interviews in accordance with qualitative
research methodology. Considering the importance of transfer of cultural elements in teaching Turkish
as a foreign language, the elements of Turkish culture in the Turkish textbook for foreigners used in
Akdeniz University Turkish Teaching Application and Research Center were examined and evaluated
according to certain criteria of the research. Based on the Turkish cultural elements identified in the
textbooks, the opinions of foreign students studying at the Turkish Language Teaching Application and
Research Center of Akdeniz University about Turkish culture were collected. As another data
collection tool of the study, the individual semi-structured interviews were conducted with the lecturers
who are working at Turkish Language Teaching Application and Research Center of Akdeniz
University. In this context, focus group interviews with 32 foreign students, individual interviews with
11 foreign students and 10 lecturers were conducted through semi-structured interview forms. The
collected data analyzed through content analysis. As a result of the research, foreign students stated
that they learned Turkish cultural elements mostly from "social life, Turkish friends and soap operas".
Besides these, they could also benefit from "textbooks and lecturers". In addition, it is concluded that
there are Turkish cultural elements in the textbooks, but cultural elements should be included for
students' interests and needs and they should be more up to date elements. In line with the opinions of
the lecturers in TÖMER, the lecturers; stated that they did not find the textbooks fully sufficient in
terms of Turkish cultural elements, although they considered cultural transfer as one of the most
fundamental elements that should be in foreign language teaching. Keywords: Foreign language
teaching, Turkish teaching as a foreign language, language and culture relationship, cultural
interaction, culture transfer.
Mehmet Dursun Erdem, Prof., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yeni Türk Dili
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Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching
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.
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.
Mehmet Gedizli, Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
587225
Afganistan'da Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik dil ihtiyaç analizi /
A language needs analysis towards Turkish language learners in
Afghanistan
Yazar:EHSANULLAH FARZAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET GEDİZLİ
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
148 s.

Bu çalışmada, Afganistan'da faklı kurumlar ve ortamlarda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen
kursiyerlerin dil ihtiyaçlarının ve önceliklerinin belirlenmesi; bu ihtiyaçların cinsiyet, kur düzeyi, ana
dili ve eğitim gördükleri kurumlara göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Kabil Üniversitesi
Türkoloji Bölümü, Kabil Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, özel ve bağımsız dil öğretimi
merkezlerinden İfsah Yabancı Diller Öğretim Merkezi ve Star Enstitüsü'nde farklı kurlarda Türkçe
öğrenen kursiyerlere uygulanmıştır. Dolayısıyla, çalışmanın evrenini adı geçen kurumlar
oluşturmuştur. Çalışmaya, Kabil Üniversitesi Türkoloji Bölümünde 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda Türkçe
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öğrenen öğrencilerden 76 kursiyer, Kabil Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde faklı kurlarda
derslerini sürdüren 49 kursiyer, İfsah Yabancı Diller Öğretim Merkezi ve Star Enstitüsü'nde Türkçe
öğrenen 22 kursiyer ve toplam olarak 147 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplamak üzere Iwai ve
diğerlerinin (1999) "Japanese Language Needs Analysis" adlı çalışmasında kullandıkları anketin Önder
Çangal tarafından Türkçeye uyarlanmış versiyonu, Afganistan'ın durumuna göre geliştirilip
kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler öncelikle bilgisayara aktarılmış, sonra analiz çalışmalarına
geçilmiştir. Veriler, İBM SPSS 24 (Statistic Package For Social Science) programı aracılığıyla analiz
edilmiştir. Veri analizi çalışmalarında yüzde, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi
(One Way ANOVA) testi yapılmıştır. Yapılan ihtiyaç analizine göre, Afganistan'da Türkçe öğrenen
kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları sırasıyla şu beş alt boyutta kendini göstermektedir: İletişim
Kurma, Eğitim ve Gelişim İmkânı, İş ve Ticaret İmkânı, Göç ve Yolculuk Yapma ve Kişisel İlgi ve
İhtiyaçlar. Ayrıca, alt boyutlara uygulanan analizlerin sonucunda, İş ve Ticaret İmkânı boyutunda
katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermiştir.
Erkeklerin dil öğrenme ihtiyaçları kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca kursiyerlerin dil
öğrenme ihtiyaçları kur düzeylerine göre, Eğitim ve Gelişim İmkânı, İş ve Ticaret İmkânı boyutlarında
ve ölçeğin genelinde farklılık göstermektedir. Katılımcıların dil öğrenme ihtiyaçları, öğrenim
gördükleri kurumlara göre, Göç ve Yolculuk Yapma boyutu dışında tüm diğer boyutlarda farklılık
göstermiştir. Buna karşılık olarak katılımcıların Türkçe öğrenme ihtiyaçları ile ana dili değişkeni
arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Afganistan, Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretimi, Dil İhtiyaç Analizi, Kabil Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kabil
Üniversitesi Türkoloji Bölümü.
The aim of this study is to determine the language needs and priorities of students who learn Turkish as
a foreign language in different institutions and environments in Afghanistan. Concomitantly, the study
intended to analyses whether these needs differ significantly according to gender, class, mother tongue
and institutions they study. This study was applied in the fall semester of 2018-2019 on students of
Turkology Department of Kabul University, Kabul Yunus Emre Turkish Culture Center as well as
private and non-dependent language teaching centers such as the İfsah Foreign Language Teaching
Center and the Star Institute. Therefore, the population of the study is the students of mentioned
institutions. The participants of the study were 76 students, who were learning Turkish language in the
1st, 2nd, 3rd and 4th grades of the Turkology Department of Kabul University; 49 trainees attending
different classes at the Kabul Yunus Emre Turkish Culture Center and 22 participants who were
learning Turkish language at İfsah Foreign Language Teaching Center and Star Institute. Totally 147
students participated in the study. In order to collect data, the Turkish version of the questionnaire
prepared and used by Iwai et al's (1999) in Japanese Language Needs Analysis, which was adapted and
used by Önder Çangal, is re-developed and used. The data obtained from the questionnaire were first
transferred to the computer and then the analysis were started. The data were analyzed using the IBM
SPSS 24 (Statistic Package for Social Science) program. Accordingly, percentage, arithmetic mean, ttest and one-way ANOVA test were used during data analysis. Based on the needs analysis, the
language learning needs of students, who learn Turkish language in Afghanistan, are demonstrated in
the following five sub-dimensions, respectively: communication, education and progress possibility,
working and merchandising, migration and traveling, individual interests and needs. From the five
dimensions, the language learning needs of the participants in the dimension of Working and
Merchandising, have significantly differed according to the gender variable; language learning needs of
male were found higher than female. In addition, the language learning needs of the students based to
their grades, differs at dimensions of Education and Progress Possibility, Working and Merchandising,
as well as overall scale. The language learning needs of the participants differed according to the
institutions they studied in all dimensions, except for the Migration and Traveling dimension. On the
other hand, it was reflected that there was no significant difference between the Turkish language
learning needs and native language variable. Keywords: Afghanistan, Teaching Turkish as a Foreign
Language, Language Needs Analysis, Kabul Yunus Emre Turkish Culture Center, Turkology
Department of Kabul University.
Mehmet Gürlek, Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi Genel Dil Bilimi
641049

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları okuma metinlerinde bağlam Onaylandı
temelli sözcük öğretim yöntemi kullanımı / Use of contextual vocabulary Yüksek
teaching method in reading texts of teaching Turkish as foreign language Lisans
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books
Türkçe
Yazar:MEHMET ÜNAY
2020
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET GÜRLEK
174 s.
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil
öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching
Yabancılara Türkçe öğretiminde sözcük öğretimi üzerinde dikkatle durulması gereken konuların
başında gelmektedir. Bu sorunun temel kaynaklarından biri sözcüklerin nasıl öğretildiği meselesidir.
Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretirken kullanılan ders kitaplarındaki okuma metinlerinde
bağlam temelli sözcük öğretim yöntemine ne ölçüde başvurulduğunu belirlemektir. Bu çalışmada
yöntem olarak doküman analizi modeli kullanılmıştır. Bu doğrultuda YDOT kitaplarından İstanbul B1
ve B2 ile Yeni Hitit B1 ve B2 seviyesindeki ders kitaplarının okuma metinleri ve okuma metinlerinde
bağlam temelli sözcük öğretim yönteminin kullanım sıklığı incelenmiştir. Toplanan verilerin analizinde
yönteme başvurulma sayısına göre frekans ve yüzdelerden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçları,
incelenen kitapların sözcük öğretirken bağlam temelli sözcük öğretim yönteminden yararlanma
konusunda etkinliklerin ve örneklerin sayısı ve nitelikleri bakımından yetersiz kaldığını ortaya
koymuştur. Anahtar Sözcükler: bağlam temelli, sözcük öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi,
sözcük öğretim yöntemleri, dil eğitimi
Vocabulary teaching in teaching Turkish as foreign language is the most important one of the points to
be considered carefully. The question of how to teach vocabulary is one of the main sources of this
problem. The aim of this study is determining to what extend the reading passages of the books used in
teaching Turkish as foreign language use contextual vocabulary teaching method. Document analysis
was used as method in this study. In this direction, the reading texts of Istanbul B1 and B2, Yeni Hitit
B1 and B2 level teaching Turkish as foreign language books and the frequency of the use of contextual
vocabulary teaching method in these reading texts were examined. In the analysis of data collection,
according to the number of the use of the technique, frequencies and percentages were taken
advantaged. The results of the study presented that, in terms of the number and qualification of the
activities and examples, the books examined in the study are insufficient to use of contextual
vocabulary teaching method while teaching vocabulary. Keywords: contextual, vocabulary teaching,
teaching Turkish as foreign language, vocabulary teaching methods, language education

Tez No İndirme Tez Künye
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

Durumu
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
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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
Tez No İndirme Tez Künye
525808
Yabancı dil olarak İngilizce ve Türkçe öğretimi a1 ve a2 seviyesindeki
ders kitaplarının söz varlığı bakımından karşılaştırılması / The comparison
between the vocabulary used in a1 and a2 level course books for English
as a foreign language and Turkish as a foreign language
Yazar:RAUF MUSTAFAOĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET GÜRLEK
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Karşılaştırmalı dilbilgisi = Comparative
grammar ; Karşılaştırmalı dilbilim = Comparative linquistics ; Söz varlığı
= Vocabulary ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; İngilizce = English

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
231 s.

Dil öğrenmenin temel amaçlarından biri iletişimdir, etkili ve sağlıklı bir iletişim kurmak için ise kişinin
sahip olduğu sözcük hazinesi çok önemlidir. Kişi etkili iletişim kurabilmek veya iletişimin kalitesini
artırabilmek için sözcük hazinesini geliştirmelidir. Sözcük öğretiminde verimi artırmak için ise hedef
dilin söz varlığı sağlıklı bir şekilde belirlenmeli ve bu süreçte temel kaynaklardan olan ders kitapları
belirlenen bu söz varlığı çerçevesinde seviyelere göre oluşturulmalıdır. Özellikle giderek yaygınlaşan
Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde bu tür çalışmaların yapılması önemlidir. Seviyeye uygun söz
varlığının yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alması, dili öğrenen yabancı
öğrencilere kademe kademe ve basitten karmaşığa doğru verimli bir öğrenme olanağı sağlayacak ve bu
sayede öğrencilerin sözcük hazineleri gelişecektir. Bu amaca hizmet etmek adına öncelikle Türkiye'de
ve yabancı ülkelerde hazırlanmış ders kitaplarının incelenmesi ve karşılaştırılması gerekmektedir.
Ayrıca zengin veriler elde edebilmek adına çalışmada popüler bir dil ve kitabın seçilmesi gereklidir. Bu
doğrultuda Türkçe ile karşılaştırmak üzere Türkiye'de en sık öğrenilen dil olan İngilizce tercih
edilmiştir. Kitap seçimi aşamasında ise Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi için İstanbul
Üniversitesi Dil Merkezinde kullanılan "İstanbul, Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı" seti, yabancı dil
olarak İngilizce öğretimi için ise Oxford Üniversitesi yayınlarından ''New Headway'' serisi seçilmiştir.
Bu kitapların A1 ve A2 seviyelerinde ünite sayılarının farklı olması sebebiyle ortak konu başlıkları
altında kullanılan söz varlığı tespit edilip karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda iki kitap
arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ortaya konmuştur. Bu karşılaştırma hem söz varlığı hem de sıklık
bağlamında yapılmıştır.
One of the main objectives of language learning is communication and in order to establish an effective
and healthy communication the vocabulary of the learner is very important. The learner must be
develop the vocabulary to effectively communicate or improve the quality of communication. In order
to increase the efficiency in vocabulary teaching, the vocabulary of the target language should be
determined in a healthy way and the course books that are the main sources of the vocabulary should
be designed at the level of this designated vocabulary. It is especially important to carry out such
studies in Turkish teaching which is becoming increasingly popular. For this reason, the inclusion of
the appropriate vocabulary in the Turkish teaching coursebooks as a foreign language will provide an
efficient learning opportunity for the foreign language learners gradually from simple to complex and
vocabulary will develop thanks to this. In order to achieve this purpose, it is necessary to examine and
compare coursebook prepared in Turkey and in other countries. It is also necessary to choose a popular
language and book in order to get valuable and reliable data. This stage is important in preparing an
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efficient source for language teaching. In this aspect English which is the most frequently learned
language in our country, is preferred to compare with Turkish. In this study the vocabulary used at A1
and A2 levels (basic level) of course book prepared for Turkish as a foreign language and English as a
foreign language was compared. For English teaching as foreign language "New Headway" series of
Oxford University Press; for Turkish teaching as foreign language ''Istanbul Turkish For Foreigners''
Series of Istanbul University Language Center, are selected. Since the number of A1 and A2 level
lectures of these books are different from each other, the vocabulary used under common topics are
identified and compared. The comparison revealed the differences and the similarities between the two
books. This comparison is done in both, vocabulary and frequency.
Tez No İndirme Tez Künye
524527
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eşdizimlilik / Collocations in
teaching Turkish as a foreign language
Yazar:BİLGE MERVE KARADAĞ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET GÜRLEK
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Derlem dilbilim = Corpus linguistics ; Eşdizimlilik = Colocation ;
Kelime öğretimi = Vocabulary teaching ; Sözcük bilgisi = Word
knowledge ; Sözlük = Dictionary ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
191 s.

Yabancı dil öğrenicileri için hedef sözcük listeleri senelerdir kullanılmaktadır. Yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde, öğrenicilere sunulacak sözcükler sıklık derecelerine göre belirlenmektedir.
Geleneksel sözcük listeleri derlem temelli sıklığa dayalı taramalar sonucunda ortaya çıkarılmakta ve
öğrenicilere doğal dil ortamında en sık kullanılan sözcükleri sunmaktadır. Bilişim teknolojilerinin
gelişmesi ve yazılı/sözlü verilerin incelenebilir hâle gelmesi, bilgisayar destekli dil bilimi
(computational linguistics) çalışmaları için önemli bir kaynak olmuştur. Yabancı alanyazına ilk defa
1951 yılında giren eşdizimlilik, Türkçe üzerine yapılan çalışmalar için yeni sayılan bir çalışma
sahasıdır. Yabancı dil öğretiminde kalıp dil ve sözlüksel yaklaşım teorileri geliştirildikçe eşdizimliliğin
ne derece önemli bir alan olduğu ortaya çıkmıştır. Mevcut araştırma yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
çerçevesinde sözlüksel yaklaşım modeli ve kalıp dil kullanımı yoluyla sözcük öğretimi ve eşdizimlilik
konuları üzerine odaklanmıştır. Bu konular hakkında detaylı kuramsal bilgilere değinildikten sonra
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının hedef sözcük listeleri ve Türkçe Ulusal Derlemi
taranarak öğretimle birleştirilebilecek bir Türkçe eşdizimliler listesi ve bu listeye uygun alıştırma
önerileri sunulmuştur.
Target vocabulary lists have been in use for foreign language learners. In teaching Turkish as a foreign
language, target vocabulary lists are being compiled according to their frequencies in use.
Conventional vocabulary lists are revealed as a result of corpus based frequency scans and the learners
are presented with the most frequent used words in the natural language environment. The
development of computer technologies and the ability to review and scan the oral and written linguistic
data have become an important treshold for computational linguistics studies. The notion of
collocations, which entered English literature in 1951, is a fairly new study area in Turkish. As theories
of pharaseology and lexical approach in language teaching developed, it had become clear how
important of an area collocations are. The present research focuses on teaching vocabulary with use of
pharaseology, lexical approach and collocations in the context of teaching Turkish as a foreign
language. After giving a detailed theoretical background information about the subjects mentioned
above, target vocabulary lists in coursebooks of teaching Turkish as a foreign language are scanned in
order to compile a new list of Turkish collocations for learners and to integrate it with syllabuses with
appropriate excercises.

Tez No İndirme Tez Künye
641049
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları okuma metinlerinde
bağlam temelli sözcük öğretim yöntemi kullanımı / Use of contextual
vocabulary teaching method in reading texts of teaching Turkish as

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
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foreign language books
Türkçe
Yazar:MEHMET ÜNAY
2020
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET GÜRLEK
174 s.
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil
öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching
Yabancılara Türkçe öğretiminde sözcük öğretimi üzerinde dikkatle durulması gereken konuların
başında gelmektedir. Bu sorunun temel kaynaklarından biri sözcüklerin nasıl öğretildiği meselesidir.
Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretirken kullanılan ders kitaplarındaki okuma metinlerinde
bağlam temelli sözcük öğretim yöntemine ne ölçüde başvurulduğunu belirlemektir. Bu çalışmada
yöntem olarak doküman analizi modeli kullanılmıştır. Bu doğrultuda YDOT kitaplarından İstanbul B1
ve B2 ile Yeni Hitit B1 ve B2 seviyesindeki ders kitaplarının okuma metinleri ve okuma metinlerinde
bağlam temelli sözcük öğretim yönteminin kullanım sıklığı incelenmiştir. Toplanan verilerin analizinde
yönteme başvurulma sayısına göre frekans ve yüzdelerden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçları,
incelenen kitapların sözcük öğretirken bağlam temelli sözcük öğretim yönteminden yararlanma
konusunda etkinliklerin ve örneklerin sayısı ve nitelikleri bakımından yetersiz kaldığını ortaya
koymuştur. Anahtar Sözcükler: bağlam temelli, sözcük öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi,
sözcük öğretim yöntemleri, dil eğitimi
Vocabulary teaching in teaching Turkish as foreign language is the most important one of the points to
be considered carefully. The question of how to teach vocabulary is one of the main sources of this
problem. The aim of this study is determining to what extend the reading passages of the books used in
teaching Turkish as foreign language use contextual vocabulary teaching method. Document analysis
was used as method in this study. In this direction, the reading texts of Istanbul B1 and B2, Yeni Hitit
B1 and B2 level teaching Turkish as foreign language books and the frequency of the use of contextual
vocabulary teaching method in these reading texts were examined. In the analysis of data collection,
according to the number of the use of the technique, frequencies and percentages were taken
advantaged. The results of the study presented that, in terms of the number and qualification of the
activities and examples, the books examined in the study are insufficient to use of contextual
vocabulary teaching method while teaching vocabulary. Keywords: contextual, vocabulary teaching,
teaching Turkish as foreign language, vocabulary teaching methods, language education
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Günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak öğrenimine ve öğretimine olan ilgi gittikçe artmaktadır.
Yabancı dil olarak öğretilen diğer dillerde de olduğu gibi Türkçe öğretiminde de sadece dilsel edince
odaklanan uygulamalardan iletişimsel yeterliliği edindirmeye yönelik, bütüncül bir bakış açısına
geçilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yabancı dil olarak Türkçe (bundan böyle YADOT)
öğrenicilerine söz edimlerinin öğretilmesi ve gündelik hayata uygun bir şekilde kullanımlarının
sağlanması da dikkat çekilmesi gereken bir konudur. Bu nitel çalışmanın amacı YADOT
öğrenicilerinin şikâyet ediminin farklı bağlamlarda kullanımında ne ölçüde başarılı olduklarını ve
hangi şikâyet edim stratejilerine başvurduklarını belirlemektir. Araştırmanın yapısına uygun olan örnek
olay desenine başvurulmuştur. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe öğrenmekte olan B1, B2
ve C1 seviyelerindeki 18 öğrenici ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilmiştir. Veriler söylem
tamamlama testi uygulanarak toplanmıştır. Verilerin analizinde on bir şikâyet edim stratejisi temel
alınmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında resmî ortamlarda şikâyet edilirken beklenenin aksine
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dolaylı şikâyet edim stratejilerinden çok doğrudan şikâyet edim stratejilerine başvurulduğu
gözlenmiştir. YADOT öğrenicilerinin şikâyet ediminde iletişimsel yetileri verilmek istenen mesajı
anlamada zorluk çekmedikleri, fakat bağlama uygun hitap biçimlerinde ve konuşmaya girişte
kullanılan kelime seçimlerinde başarılı olamadıkları tespit edilmiştir.
In today's world, the importance attached to both learning and teaching Turkish as a foreign language
increasing day by day. As similar to the other languages taught as foreign languages, the transition
from practices focusing on only grammatical competence to a holistic view which aims communicative
competence is of vital importance. Accordingly, to teach speech acts to the learners of Turkish as a
foreign language (YADOT) and to make them to be used in accordance with daily life is also another
prominent issue. The purpose of that qualitative study is to determine how successful the learners of
Turkish as a foreign language are at the use of the complaint act in different contexts and to which
complaint strategies they apply. In accordance with the design of the research, the case method has
been used. 18 learners of Turkish as a foreign language being at the level of B1, B2 and C1 in Istanbul
University Language Center have been selected through convenience sampling. The data has been
collected by applying discourse completion test. To analyze the data, the specified eleven complaint
strategies have been based. As a result, it has been seen that the learners of Turkish as a foreign
language do not have difficulties in understanding the message being aimed, however, they are not
successful enough to choose the contextualized address forms and the appropriate vocabulary items to
initiate a dialogue.
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Sözcük öğrenme stratejileri bir yabancı dil ediniminde önemli bir konuma sahiptir. Başka bir ifadeyle
sözcükler yazma, konuşma, okuma ve dinleme becerilerinin gelişmesini sağlayan güçlü ögelerdir. Bu
tezde Afgan öğrencilerin kullandıkları sözcük öğrenme stratejileri üzerine odaklanılmıştır. Araştırma
grubu 2019-2020 öğretim yılında Kabil Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsünden öğrenim gören 202
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırmalardan olan betimsel analiz uygulanmıştır. Ayrıca
verileri elde etmek için alanyazında mevcut olan Schmitt (1997), Oxford (1990), Kocaman ve
Kızılkaya Cumaoğlu (2014) ölçeklerinden uyarlanan 25 maddelik sorudan oluşan bir ölçek
kullanılmıştır. Veriler SPSS 21 programıyla analiz edilmiştir. Afgan öğrencilerin sözcük öğrenirken en
çok kullandıkları strateji üst-bilişsel strateji olurken daha az kullandıkları sözcük öğrenme stratejisi ise
belirleme ve sosyal stratejilerdir. Katılımcıların sözcük öğrenirken etnisite değişkenine bakıldığında,
Farsça konuşanların Türk kökenli olanlara göre daha çok strateji kullandığı görülmüştür. Sözcük
öğrenirken istatistiksel olarak bakıldığında cinsiyetler arasında kayda değer bir fark görülmemiştir;
ancak yaş grupları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Afgan öğrencilerin Türkçe öğrenirken
sözcük öğrenme konusunu orta oranda öğrenmelerinin zor olarak gördükleri tespit edilmiştir. Anahtar
Kelimeler: Afganistan'da Türkçe, Afgan Öğrenciler, Sözcük, Sözcük Öğrenme Stratejileri, Etnisite
Vocabulary learning strategies have an important position in learning a foreign language. In other
words, vocabulary is the powerful element that enhance writing, speaking, reading and listening skills.
This research focuses on vocabulary learning strategies used by Afghan students. Total of 202 pupils,
consisting of current students and alumnis from Kabul University and Yunus Emre Institute,
participated in the study during the academic year of 2019-2020. Quantitative research method has
been utilized to study the problem by using Descriptive Analysis. To prepare the questionnaire for
collecting the data, 25 items were adopted from Schmitt (1997), Oxford (1990) and Kocaman and
Kızılkaya Cumaoğlu (2014) surveys. The data was further analyzed with SPSS 21 (statistical Package
for Social Science) Program. Based on the results of the study, it is evident that while learning the
vocabulary Afghan students use the Meta-cognitive strategy the most while Determination and Social
strategies were used the least. When learning the vocabulary participants' ethnicity differences showed

423

that Persian speakers used the most number of strategies as compared to the Turkish heritage students.
No statistical significant difference was observed in the gender. But, statistical significant difference
was observed in age when learning vocabulary. Overall students from Afghanistan find it moderately
difficult to learn vocabulary while learning Turkish language.
Mehmet Kara, Prof., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Hızla gelişen iletişim teknolojisi, toplumları birbirine yakınlaştırmaktadır. Giderek küçülen dünyada
bilgi ve kültürler arası etkileşim sonucunda iletişim olgusu ortaya çıkmaktadır. Bu olgu, dili öğrenip
anlamlı kullanmakla gerçekleşir. Türkiye Türkçesi Öğretim Programı bu olgunun gerçekleşmesini
hızlandırır ve gerçekleşmesinin temelini oluşturur.Türkiye'de TÖMER'lerde Türkiye Türkçesi
öğrenenler, Afrika'dan, Balkanlar'dan, Orta Doğu'dan, Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden
gelmektedirler. Fakat bu değişik ülkelerden gelen öğrenciler aynı sınıfta ders görmekte, aynı kitapları
kullanmakta ve onlara aynı yöntem, teknik ve programlar uygulanmaktadır. En temel problem de bu
farklı ülkelerden gelenlere aynı Türkçe öğretim programının uygulanmasıdır. Oysa yabancı
öğrencilerle ana dilleri bir Türk lehçesi olan öğrenciler, aynı sınıfta öğrenim görürken birtakım
olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu durum, Türk soylu öğrencilerin Türkiye Türkçesi
öğrenmelerini yavaşlatmaktadır. Dili, kültürü tamamen yabancı olan öğrenciler ise Türkiye Türkçesini
öğrenirken farklı sorunlarla karşılaşmaktadırlar.Orta Asya'da yaşayan soydaşlara Türkiye Türkçesi
öğretiminde daha kolay ve hızlı başarı elde etmek için soydaşların yaşam şartlarını, kültürünü,
geleneklerini, dillerindeki önemli benzerlik ve farklılıklarını göz önüne alarak Avrupa Dilleri Öğretimi
Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Orta Asya'daki Türk Soylulara A1 seviyesinde Türkiye Türkçesi
Öğretim Programı Örneğini hazırlamaya çalıştık.Anahtar Sözcükler: Türkiye Türkçesi Öğretimi, Türk
soylular, ADÖOÇM, A1 Seviyesinde Türkiye Türkçesi Programı.
The rapidly developing communications technology links the communities. The information and
communication phenomenon as a result of interaction between cultures occurs in the increasingly
shrinking world. This case realizes by using a language with meaning. Turkey Turkish Teaching
Program accelerates the realization of this fact and forms the basis of the realization.The Turkey
Turkish learners in TOMER in Turkey come from Africa, the Balkans, the Middle East, Central Asia
and European countries. However the learners coming from these different countries have the lessons
in the same class, use the same books and they are taught using the same methods, techniques and
programs. The most basic problem is the application of the same Turkish education program for the
learners coming from these different countries. Whereas the learners, whose native language is a
Turkish dialect, face with some negatives while studying in the same class with the foreign learners.
This situation slows down the learning of Turkey Turkish of the learners of Turkish origin. The
learners, whose language and culture are completely foreign, face different challenges while studying
the Turkey Turkish.So that to achieve success in teaching of Turkey Turkish the racemates living in
Central Asia easier and faster, taking into account the living conditions, culture, traditions, the
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important similarities and differences in their languages, we tried to prepare the Example of Turkey
Turkish A1 Level Teaching Program for the Learners of Turkish Origin from Central Asia in the
Direction of the Common European Framework for Teaching Languages.Key Words: Turkey Turkish
Teaching, learners of Turkish origin, Common Framework for Teaching European Languages, Turkey
Turkish A1 Level Program.
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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
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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 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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Durumu
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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

426

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 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
Tez No İndirme Tez Künye
524926
Yapım eki öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime
hazinesi, kelime türetme becerisi ve okuduğunu anlama becerisi üzerindeki
etkisi / Impact of derivational morpheme teaching on vocabulary,
lexicalization skill and reading comprehension competence of the students
learning Turkish as foreign language
Yazar:MUHAMMET RAŞİT MEMİŞ
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET KARA
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil eğitimi = Language education ; Dilbilgisi-yapım ekleri =
Grammar-constructive affix ; Okuma-anlama = Reading-comprehension ;
Okuma-anlama becerisi = Reading-comprehending skill ; Söz varlığı =
Vocabulary ; Sözcük türetme = Vocabulary derivation ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
eğitimi = Foreign language education
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Türkçe
2018
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Yapım eki öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime hazinesi, kelime türetme
becerisi ve okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bu
araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden öntest–sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih
edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi'nde Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki 26 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama
öncesinde alanyazın taramasına ve uzman görüşüne başvurularak öğretilecek yapım ekleri belirlenmiş
ve bu eklerin öğretimine yönelik yabancı öğrencilerin seviyesine uygun öğretim materyali ve sunumu
hazırlanmıştır. Öğrenenlerin uygulama öncesi ve uygulama sonrasında kelime hazinesi, kelime türetme
becerisi ve okuduğunu anlama becerisi hususlarındaki durumlarını ve değişimlerini tespit edebilmek
için araştırmacı tarafından üç farklı başarı testi geliştirilmiştir. Uygulama sonrasında deney grubunun
öğretime yönelik görüşlerini belirlemek içinse öğrenci görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmanın
uygulama süreci Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde
03.04.2017 tarihinde başlayan B2 kurundaki öğrencilerle bu kur tamamlanana kadar geçen 8 hafta
içerisinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama kapsamında seçilen 25 yapım ekinin her birine 2 şer ders saati
ayrılmış, bu saatlerden ilk saat öğretim ikinci saat ise alıştırma-pekiştirme çalışmaları için
kullanılmıştır. 7 hafta boyunca 6 ders saati içerisinde 3 yapım eki, son hafta ise 8 ders saati içinde 4
yapım eki öğrenen öğrenciler 8 haftanın sonunda ilk haftadaki 1 saatlik farkındalık dersiyle ile birlikte
toplam 51 saatlik bir eğitim almışlardır. Öntest ve sontest uygulamaları ile çalışma grubundan elde
edilen veriler üzerinde bir dizi istatistiksel analiz yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının öntestsontest puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesinde parametrik testlerden
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ilişkili örneklemler için t testi; deney ve kontrol gruplarının sontest puanlarının karşılaştırılmasında ve
grupların kendi içinde uygulama sonuna kadar gösterdikleri ilerlemenin istatistiksel anlamlılığını tespit
etmek için ilişkisiz örneklemler için t testi; deney ve kontrol grubunda yer alan öğrenenlerin
bulundukları gruplara göre gösterdikleri değişimin farklılığını ortaya çıkarmak için tek faktör üzerinde
tekrarlanmış ölçümler için iki faktörlü ANOVA; gruplar arasında ortaya çıkan farklılığın ne ölçüde
uygulanan deneysel işlemden kaynaklandığının tespit edilmesi için ANCOVA; dil ailesi değişkeninin
ve dillerin yapısal özelliklerinin deney grubunun elde ettiği başarıda etkisi olup olmadığını belirlemek
için tek yönlü ANOVA ve bu etkinin alt boyutlarının tespitinde ise Post-Hoc testlerinden Tukey testi
kullanılmıştır. Uygulanan deneysel işlemin bağımlı değişkenler üzerinde oluşturduğu etkinin
büyüklüğünün ölçülmesinde ise Eta-Kare, Cohen's d, Hagend g ve r hesaplamalarından
yararlanılmıştır. Toplanan veriler ve analizler, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yapım eki
öğretiminden önemli ölçüde istifade ettiklerini, bu öğretimi alan grubun kelime hazinesinin daha fazla
geliştiğini ve kelime türetme becerisi ile okuduğunu anlama becerisi başarı testlerinden de daha yüksek
başarı elde ettiklerini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca kelime hazinesi, kelime türetme becerisi ve okuduğunu
anlama becerisi bakımından elde edilen başarıda öğrenenlerin ana dillerinin kökeni ve yapısının da
etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Veriler üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda 284 kelime
üzerinden yapılan değerlendirmeye göre yapım eki öğretimini alan öğrenenlerin kelime hazinesindeki
ilerlemenin ortalama 88 kelime olduğu (%30.98), deneysel uygulamanın bu gelişimdeki payının 62.4
kelime (%21.97) olduğu ve yapım eki öğretiminin kelime hazinesine yapım eki başına % 1.06 oranında
katkı sağladığı tespit edilmiştir. Yine bu sonuçlarla aynı doğrultuda 175 kelime üzerinden yapılan
değerlendirmeye göre deney grubundaki öğrenenlerin yapım eklerini kullanarak ortalama 34.3 daha
fazla sözcük türetebildiği (%19.6) belirlenmiştir. Görüşme formu aracılığıyla elde edilen veriler de bu
öğretiminin öğrenenler tarafından benimsendiğini ve öğrenenlerin bilinmeyen kelimelerin anlamını
tahmin etme becerisi kazandıklarını göstermiştir.
This research was carried out to reveal the impacts of derivational morpheme teaching on vocabulary,
lexicalization and reading comprehension skills of the students learning Turkish as a foreign language,
and the research was performed with the use of quasi-experimental design with pre-test and post-test
control group, which is one of the quantitative research methods. The study group of the research
consists of 26 foreign students learning Turkish at B2 level at Ondokuz Mayıs University in 2016-2017
academic year. Before the testing process, the derivational morphemes that would be taught were
selected by analyzing the literature and referring to the experts' opinions, and the teaching materials
and presentations considered to be suitable for the level of the foreign students were prepared so as to
teach the selected derivational morphemes. Three different proficiency tests were developed by the
researcher to identify the conditions and changes in learners' vocabulary, lexicalization, and reading
comprehension skills before and after the practice. An interview form was prepared for the students so
as to receive the experimental group's opinions on the teaching method after the practice. The
application process of the research was carried out within the last 8 weeks until the completion of the
educational program for the students at B2 level, which started on April 3, 2017 in Turkish Teaching
Practice and Research Center at Ondokuz Mayıs University. Two class hours were allocated to each of
the 25 derivational morphemes selected within the scope of the practice, and the relevant morphemes
were taught in the first hour while the second hour was spent for the exercises. Students who learned 3
morphemes in 6 class hours per week and 4 morphemes in 8 class hours in the last week, received
education for 51 hours in total at the end of 8 weeks together with the awareness lessons given for 1
hour in the first week. A number of statistical analyses were performed on the data obtained from the
study group after the pre-test and post-test applications. The t test was used to determine whether there
was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental and control
groups. The t test was also utilized in the unrelated samples in order to compare the post-test scores of
the experimental and control groups and to determine the statistical significance of the progress in each
group at the end of the study. A two-way ANOVA was performed for the measures repeated on a
single factor in order to demonstrate the differences between the experimental and control groups
according to group type. ANCOVA was carried out for determining the extent to which the differences
between the groups arose from the applied experimental procedure. One-way ANOVA was used to
identify whether the language-family variable and the structural characteristics of the languages
influenced the success of the experimental group while the Tukey test, which is one of the Post-Hoc
tests, was preferred for the identification of the subdimensions of this influence. Eta-Kare, Cohen's d,
Hagend g and r calculations were utilized for measuring the magnitude of the effects of the applied
experimental process on the dependent variables. The collected data and analyses have shown that the
students learning Turkish as a foreign language benefited significantly from the derivational morpheme
teaching, that the vocabulary of the experimental group improved more effectively than the control

428

group, and that the experimental group achieved higher scores in the proficiency exams in terms of
lexicalization and reading comprehension skills. It has also been determined that learners' success in
terms of vocabulary, lexicalization and reading comprehension skills was influenced by the origin and
structure of their native languages. As a result of the detailed analysis carried out on the data, it has
been found out that the improvement in the vocabulary of the students from the experimental group
was recorded as 88 words in average (30.98%) according to the evaluation made on 284 words, that the
impact of the experimental practice on this improvement was calculated as 62.4 words (21.97%), and
that the derivational morpheme teaching made contribution to the vocabulary of the students at the rate
of 1.06% per each derivational morpheme. Moreover, it has been observed in line with these results
that the students from the experimental group could lexicalize 34.3 more words on average (19.6%) by
using derivational morphemes according to the evaluation made on 175 words. The data obtained by
means of the interview forms have also showed that this teaching method was accepted by the students,
and that the students acquired the ability to predict the meaning of unknown words.
Tez No İndirme Tez Künye
646612
Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin bir web uygulaması
aracılığıyla geliştirilmesi / Developing listening skills in teaching Turkish for
foreigners via a web based application
Yazar:ŞEYMA NUR DÜNDAR
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET KARA
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim
Dalı
Konu:Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Eğitim ve Öğretim =
Education and Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and
Literature
Dizin:Bilgisayar destekli dil eğitimi = Computer assisted language education ;
Türk dili ve kültürü eğitimi = Turkish language and culture education ; Türkiye
Türkçesi = Turkey Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
= Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; İkinci
dil öğrenimi = Second language learning ; İletişimsel dil öğretimi =
Communicative language teaching
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Bu araştırma; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesine katkı
sağlayacak bir web uygulamasının tasarlanması, bu tasarımın uzman ve öğrenciler tarafından içerik ve
kullanım yönünden işlevselliğinin tespitini amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, alan yazın incelemesi
yapıldıktan sonra uzmanlara danışılarak dinleme becerisini temel alan İzle Öğren başlıklı bir web yazılımı
geliştirilmiştir. Araştırmada yeni bir sistem geliştirilmesi nedeniyle tasarım tabanlı araştırma modeli
kullanılmıştır. Araştırma iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamada araştırmanın tasarımı yapılmış, ikinci
aşamada ise öğrenci ve uzmanların görüşleri ve araştırmacının gözlemleri doğrultusunda uygulamanın bazı
bölümleri güncellenmiş ve uygulamada daha sonra yapılacak iyileştirmeler belirlenmiştir. Bu yazılımın
iyileştirilmesi ve güncellenmesi için Gazi Üniversitesi TÖMER'deki B1, B2, C1 seviyelerinin her birinden
12, toplamda 36 öğrencinin ve farklı kurumlarda çalışan 10 alan uzmanının görüşü nitel araştırma
yöntemleri kullanılarak alınmıştır. Öğrencilerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile ses kaydı
alınarak elde edilmiştir. Uzmanların görüşleri ise uzman görüşme formu aracılığıyla yazılı olarak
alınmıştır. Ayrıca araştırmada destek veri olarak yazılımın tasarım ve öğrencilere uygulanması sürecindeki
araştırmacının gözlem notları kullanılmıştır. Öğrenci görüşlerinden elde edilen bulgularda öğrencilerin
büyük çoğunluğunun dijital ortamları Türkçe öğrenmek için kullandığı sonucu elde edilmiş ancak
yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmış yeterli sayıda uygulama olmadığından çoğunlukla
sözlük ve YouTube uygulamalarını bu amaçla kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin daha çok otantik
dizi, film gibi materyallerle Türkçe öğrenmek istediği ve mobil uygulamaları tercih ettiği tespit edilmiştir.
Bu nedenle, uygulamanın mobil versiyonu da geliştirilmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu İzle Öğren'in
Türkçe öğrenmelerine katkı sağladığını ve dinleme becerisini geliştirdiğini belirtmiştir. Uzmanların da
büyük çoğunluğu uygulamanın yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dinleme becerisini
geliştirebilecek özellikte olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, yabancı öğrencilerin Türkçe dinleme
becerisini geliştirmek için tasarlanan İzle Öğren uygulamasının, amacına hizmet ettiği sonucu elde
edilmiştir. Öğrencilerin büyük bir kısmının bu uygulamanın, kullanıcı dostu olduğu ve uzmanların
tamamının teknik açıdan yönlendirme, pekiştireç gibi iyileştirmelerin yapılabileceği bölümlerin haricinde;
uygulamayı teknik açıdan kullanılabilir bulmuştur. Uygulamada uzman, öğrenci görüşleri ve araştırmacı
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gözlemleri doğrultusunda birtakım iyileştirmeler yapılmış; bazı iyileştirmelerin ise İzle Öğren'in Beta
sürümünün sona ermesinin ardından tekrar bir değerlendirme yapılarak uygulamaya eklenmesine karar
verilmiştir.
The aims of this study are to design a web application that will contribute to the development of listening
skills in teaching Turkish as a foreign language and to determine the functionality of the application in
terms of content and usage by the experts and students. Within the scope of the study, after reviewing the
literature, a web software, Ġzle Öğren, based on listening skills has been developed in consultation with
experts. In the research, design based research model has been used due to the development of a new
system. The research consists of two stages. In the first stage, the design of the research has been made and
in the second stage some parts of the application has been updated in line with the opinions of the students,
experts, the researcher and the improvements which will be made later on the application has been decided.
The datas of the research in order to improve and update this software have been obtained by the opinions
of 12 students from each of B1, B2, C1 levels, totally 36 students in Gazi University TÖMER and 10
experts working in different institutions by using qualitative research methods. The opinions of the students
were obtained by taking audio recordings with a semi-structured interview form. The opinions of the
experts were obtained in writing through the expert interview form. In addition, observation notes of the
researcher during the design and implementation of the software to the students have been used as support
data in the research. According to the findings obtained from the students' opinions, it is concluded that the
majority of them use digital platforms to learn Turkish but it is seen that thet mostly use dictionaries and
YouTube applications because of that there are not enough applications to teach Turkish to foreigners. It is
seen that students mostly want to learn Turkish with authentic materials such as TV series and films, and
most of them prefer mobile applications. Therefore, the mobile version of the application has also been
developed. Most of the experts have emphasized that the application can improve the listening skills of the
students. students stated that Ġzle Öğren has contributed to their learning Turkish and improved their
listening skills. Most of the experts have emphasized that the application was able to improve the listening
skills of students learning Turkish as a foreign language. In this context, it is concluded that İzle Öğren
application which is designed for improving Turkish listening skills of foreign students, serves its aim.
Most of the students have found the application user-friendly, and all of the experts have found the
application technically problem-free, with the exception of sections where improvements such as technical
guidance and reinforcement could be made. According to the views of the experts and students and the
observations of the researcher based on the application, some updates have been made on the application
and some of the development suggestions of İzle Öğren have been decided to be done after the end of Beta
version.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
537431
Yansıtıcı düşünme becerileri eğitiminin yabancı dil olarak Türkçe öğreten
Onaylandı
öğretmenler ve Türkçe öğretimi üzerindeki etkisi / The effect of reflective
Doktora
thinking skills education on the teachers teaching Turkish as a foreign language Türkçe
as well as on Turkish teaching
2019
Yazar:METE YUSUF USTABULUT
634 s.
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET KARA
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler ve
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Dil öğretimi = Language teaching ;
Düşünme becerileri = Thinking skills ; Eğitim = Education ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı
dil öğrenimi = Foreign language learning ; Yansıtıcı düşünme = Reflective
thinking ; Öğretmenler = Teachers
Bu araştırmanın temel amacı yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlere yansıtıcı düşünmeyi öğretip
onların yansıtıcı düşünme becerilerini arttırmak ve bu yolla mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır.
Araştırmanın deseni, nitel araştırma desenlerinden eylem araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu,
İstanbul Aydın Üniversitesinden sekiz (8) öğreten/öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun
oluşturulmasında seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örneklem yöntemi kullanılmıştır.
Amaçsal örnekleme yöntemlerinden ise ölçüt örneklem yaklaşımı tercih edilmiştir. Çalışma grubu ile
yapılan uygulama süreci sekiz haftadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; yansıtıcı günlük (22
soru), öz-değerlendirme formu (11 soru), yarı-yapılandırılmış görüşme formu (21 soru), akran
değerlendirme formu (16 soru), öğretmen-öğrenme denetim soruları (8 soru) ve SWOT analizi formu (4
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soru) kullanılmıştır. Veri analizinde ise nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz ve içerik analizi
(frekans ve yüzde değerleri) kullanılmıştır. Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği, uzman görüşleri ve
kodlayıcılar arası uyum ile sağlanmıştır. Kodlayıcılar arası uyum, %82 olarak saptanmıştır. Araştırmanın
ortaya koyduğu bazı önemli sonuçlar ise şöyledir: Çalışma grubunda yer alan sekiz öğretmen, sekiz haftalık
eğitimin sonunda farklı düzeylerdeki yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmişler ve bu yolla da mesleki
gelişimlerine katkı sağlamışlardır. Sekiz öğretmenin sekiz hafta sonunda yansıtıcı düşünme gelişimi, teknik
alanda yansıtma düzeyinde %33 (f=1747), uygulama alanında yansıtma düzeyinde %21 (f=1094) ve
eleştirel alanda yansıtma düzeyi %46 (f=2047) olarak bulgulanmıştır. Elde edilen sonuçlardan, yabancı dil
olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin yansıtıcı düşünme becerilerinde ilerleme olduğu ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte, yansıtıcı düşünme çalışmalarının, bu çalışmalara katılan yabancı dil olarak Türkçe
öğreten öğretmenler üzerinde; bir dersin planlanmasında, hedef-içeriğinde, öğretme-öğrenme sürecinde ve
ölçme ve değerlendirmesine yönelik mesleki gelişimleri konusunda katkı sağladığı görülmüştür. Ayrıca
yansıtıcı düşünme becerileri gelişen öğretmenlerin Türkçe öğretimi üzerinde daha etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
The main purpose of this research is to teach reflective thinking to teachers who teach Turkish as a foreign
language and to improve their reflective thinking skills and thus to contribute to their professional
development. The pattern of the research was the action research, one type of qualitative research designs.
The study group in the research consisted of eight (8) teachers from Istanbul Aydın University. Purposive
sampling, one of the non-probability sampling methods, was used for arranging the study group. The
criterion sampling was selected among the purposive sampling methods. The implementation period with
the working group was eight weeks. The data collection tools used in In the research were reflective diary
(22 questions), self-evaluation form (11 questions), semi-structured interview form (21 questions), peer
evaluation form (16 questions), teacher-learning control questions (8 questions) and SWOT analysis form
(4 questions). As for the data analysis, descriptive analysis and content analysis (frequency and percentage
values) which are types of qualitative data analysis tecniques were used. The validity and reliability in the
study were provided by the coherence between expert opinions and coders .It was found that the coherence
among coders was 82%. Some of the important results of the study were as follows: At the end of eight
weeks, eight teachers in the study group developed reflective thinking skills at different levels and thus
improved their professional development. Reflective thinking development of eight teachers at the end of
eight weeks were found to be 33% (f = 1747) at the reflection level in the tecnical area, 21% (f = 1094) at
the reflection level in the application area and 46% (f = 2047) at the reflection level in the technical field.
The results revealed that there was an improvement on the reflective thinking skills of the teachers teaching
Turkish as a foreign language. In addition, it was observed that reflective thinking studies contributed to the
professional development of the teachers (participating in the studies and teaching Turkish as a foreign
language) in the planning of a lesson and content objectives, in teaching-learning process and in assessment
and evaluation. Apart from that, the teachers who developed reflective thinking skills had effects on
teaching Turkish.
Tez No İndirme Tez Künye
608933
Türkiye'de ortaokul düzeyinde öğrenim gören Suriyeli Arap öğrencilerin
Türkçe sesli okuma ve dikte becerisinin değerlendirilmesi / The evaluation
of reading aloud in Turkish and dictation skills of Syrian Arab students
studying at the secondary school level in Turkey
Yazar:MUHAMMET ŞEN
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET KARA
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dikte = Dictation ; Okuma = Reading ; Okuma becerileri = Reading
skills ; Ortaokul öğrencileri = Secondary school students ; Ortaokullar =
Secondary schools ; Sesli okuma = Oral reading ; Suriyeliler = Syrians ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students
Bu araştırmada Türkiye'de ortaokul düzeyinde öğrenim gören
yaptığı, Türkçe sesli okuma ve dikte (söyleneni yazma)
Araştırma düzeyine göre betimsel olan bu çalışmada tarama
2018 eğitim-öğretim yılında Akçakale'deki 2 ortaokul ve

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
100 s.

Suriyeli Arap öğrencilerin, temel olarak
hatalarını tespit etmek amaçlanmıştır.
modeli kullanılmıştır. Araştırma, 20172 geçici eğitim merkezinden seçilen;
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ortaokulun her sınıf düzeyinden 3'ü kız, 3'ü erkek olmak üzere toplam 24 Suriyeli Arap öğrenciyle
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin seviyeleri ve metinsellik ölçütlerine göre belirlenen, 259
kelimelik "Ebe Sobe" adlı sesli okuma metni ve 170 kelimelik "Uzayın İlk Ziyaretçileri" adlı dikte
çalışması metni kullanılmıştır. "Ebe Sobe" metni öğrencilere sesli okuma yöntemiyle okutturulmuş ve
bu okumalar, gürültü kesme özelliğine sahip, ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. "Uzayın İlk
Ziyaretçileri" adlı metin ise araştırmacı tarafından öğrencilere dikte çalışmasıyla yazdırılmış ve bu
çalışmalar uygulama sonunda toplanmıştır. Araştırmada, temel olarak yapılan, 9 sesli okuma ve 11
dikte hatası tespit edilmiştir. Sesli okuma hataları: ses atlama, hece atlama, kelime atlama, ses ekleme,
hece ekleme, kelime ekleme, hece tekrar etme, kelime tekrar etme ve ses karışmasıdır. Dikte hataları
ise harf (ses) atlama, hece atlama, kelime atlama, harf (ses) ekleme, hece ekleme, kelime ekleme, harf
(ses) karışması, büyük harfleri yanlış kullanma, ayrı yazma, birleşik yazma ve noktalama işaretleri
hatasıdır. Araştırmadan elde edilen veriler; sesli okuma ve dikte başlıkları altında ayrı ayrı incelenmiş,
öğrencilerin sınıf düzeyi ve cinsiyet durumuna göre çözümlenmiştir. Sesli okuma çalışmalarında
toplam 6.092 hata yapılmıştır. Öğrenciler en çok hatayı hece tekrar etmede yapmıştır. Bu hatayı
sırasıyla ses karışması, ses ekleme, kelime tekrar etme, ses atlama, hece atlama, hece ekleme, kelime
atlama ve kelime ekleme hataları takip etmiştir. 5. sınıf düzeyindeki öğrencilerin diğer sınıf
düzeylerindeki öğrencilere göre daha az sesli okuma hatası yaptığı tespit edilmiştir. Sesli okuma
hatalarını cinsiyete göre değerlendirdiğimizde erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha az hata yaptığı
sonucuna ulaşılmıştır. Dikte çalışmalarında ise toplam 4.186 hata yapılmıştır. Öğrenciler en çok hatayı
harf karışmasında yapmıştır. Bu hatayı sırasıyla büyük harfleri yanlış kullanma, birleşik yazma, harf
atlama, noktalama işaretleri hatası, hece atlama, ayrı yazma, harf ekleme, hece ekleme, kelime ekleme
ve kelime atlama hataları takip etmiştir. 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin diğer sınıf düzeylerindeki
öğrencilere göre daha az dikte hatası yaptığı tespit edilmiştir. Dikte hatalarını cinsiyete göre
değerlendirdiğimizde kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha az hata yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.
It has been aimed to identify the errors that Syrian Arab students who made in Turkish reading aloud
and dictation (dictate writing) studying at the secondary school level in Turkey in this study. The
screening model was used in this descriptive study according to research level. The research was
carried out in two secondary schools and two temporary education centers which have been chosen in
Akçakale in the 2017-2018 academic year; the study was conducted with 24 Syrian Arab students, 3
girls and 3 boys, from each grade level of secondary school. 259-word "Ebe Sobe" aloud reading text
and 170-word "Uzayın İlk Ziyaretçileri" dictation text which were determined cording to students'
levels and textuality criteria were used in the research. The text "Ebe Sobe" has been read to the
students by voice reading method and these readings were recorded with sound recorder which has
noise cut-off feature. The text "Uzayın İlk Ziyaretçileri" was written by the researcher with the
dictation study and these studies were collected at the end of the application. In this research, basically
made 9 aloud readings and 11 dictation errors were determined. Aloud reading errors are: audio
skipping, syllable skipping, word skipping, adding audio, adding syllables, adding words, repeating
syllables, repeating words and mixing audio. Dictation errors are letter (sound) skipping, syllable
skipping, word skipping, adding letter (sound), adding syllables, adding words, letter (sound) mixing,
misuse capital letters, separate writing, combined writing and punctuation marks error. The data
obtained from the research; voice reading and dictation were analyzed separately according to the class
level and gender status of the students. A total of 6.092 errors were made in oral reading studies. The
students made the most mistakes in repeating syllables. This error was followed by audio mixing,
adding audio, repeating words, skipping audio, skipping syllables, adding syllables, skipping words
and adding words. It was found that 5th grade students made less reading errors than the other grade
students. When we evaluate the errors of reading aloud according to gender, it is concluded that male
students make fewer mistakes than female students. A total of 4,186 errors were made in dictation
studies. The students made the most mistakes in letter mixing. This error was followed by misuse of
capital letters, compound writing, letter skipping, punctuation error, syllable skipping, separate writing,
adding letters, adding syllables, adding words and skipping errors. It was found that the 8th grade
students made less dictation errors than the other grade level students. When we evaluate the dictation
errors according to gender, it was concluded that female students made fewer mistakes than male
students.
Mehmet Kurudayıoğlu, Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme

Tez Künye

Durumu
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuduğunu anlama
becerisinin kavram haritası aracılığıyla geliştirilmesi: Bir
eylem araştırması / Improving the reading comprehension
skill through concept mapping in education of Turkish as
foreign language: An action research
Yazar:FERDİ BÜLBÜL
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET KURUDAYIOĞLU
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 öğretimi = Language teaching ; Kavram haritaları =
Concept maps ; Okuma-anlama = Reading-comprehension ;
Okuma-anlama becerisi = Reading-comprehending skill ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching ; Öğretim
yöntemleri = Teaching methods

Onaylandı
Doktora
Türkçe
2015
267 s.

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 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
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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 the implementation, and that they wish to utilize these strategy and techniques throughout
their education life.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
573922
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kavram haritalarının kelime Onaylandı
öğretimi üzerine etkisi / The effect of the consept mapping on
Yüksek
vocabulary teaching in teaching language as a foreign language
Lisans
Yazar:REMZİ ZORPUZAN
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET KURUDAYIOĞLU
2019
Yer Bilgisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
115 s.
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kavram haritaları = Concept
maps ; Kelime öğretimi = Vocabulary teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching
Kavram haritaları, bilginin somutlaştırılmasını, bilginin görsele dönüştürülmesini sağlayan anlamsal
ilişkiler kümesidir. Kelimelerin anlam ilişkilerine göre gruplandırılmasına dayanan bir tekniktir.
Kavram haritaları; kelimeler ve kavramlar arasındaki bağların oluşturulması, bilgilerin gruplandırılması
ve bilgilerin anlam ilişkilerinin ortaya çıkarılmasıyla oluşur. Kavram haritaları, dil öğrenenlerin kelime
hazinesini geliştirmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu araştırmanın temel amacı kelime öğretimi
sürecinde geleneksel yöntemleri ve kavram haritası tekniğini karşılaştırarak kavram haritası tekniğinin
kelime öğretimi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırma Gazi Üniversitesi TÖMER'de A2
düzeyinde Türkçe öğrenen öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmada gerçek deneme modellerinden
ön test- son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmada deney ve kontrol grubu olmak üzere
iki grup kullanılmıştır. Grupların her biri A1 seviyesini tamamlamış 20 öğrenciden oluşturulmuştur.
Deney grubunda kelime öğretim çalışmalarında kavram haritası tekniği kullanılırken kontrol grubunda
geleneksel yöntemler kullanılmıştır. Her iki grupta 8 haftalık bir uygulama süreci gerçekleştirilmiştir.
Veri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen uzman görüşü ile geçerliği, KR-20 testi ile
güvenirliği sağlanan kelime başarı testi kullanılmıştır. Kelime başarı testi iki gruba da ön test ve son
test olarak uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. t-testi ile
gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler
değerlendirildiğinde kelime öğretiminde kavram haritası tekniğinin ve geleneksel yöntemlerin etkili
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak deney ve kontrol grupları kendi aralarında karşılaştırıldığında
kavram haritası tekniğinin geleneksel yöntemlere göre kelime öğretiminde daha etkili olduğu tespit
edilmiştir.
Concept mapping technique is a semantic relationships cluster which provides making information
concrete and being transformed into visual. It is a technique that is based on being classified words
according to their semantic relationships. Concept maps consist of being created the connection
between words and concept,being classified the information and being showed up its semantic
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relationships. Concept mapping is a technique that is used by the language learners to advance their
word storage. The basic aim of the study is to research the effect of the concept mapping technique on
vocabulary teaching comparing to concept mapping technique and traditional methods on vocabulary
teaching process.The study is practices on the students who learn Turkish in A2 level in Gazi
University-TÖMER.It is used pre-test and post-test pattern which are the true experimental models
with control group in the study.In the reseach, It is used two groups including experimental and control
group.Each of these groups is created with 20 students who complete A1 level.While the concept
mapping technique is used in the experimental group,the traditional methods are used in the control
group for the vocabulary teaching process. Practice process which lasts 8 weeks is implemented on the
both groups. Vocabulary achievement test which ensured the validity with the expert view that is
developed by the researcher to collect data and the reliability with the KR-20 test is used.Vocabulary
achievement test is practices as pre-test and post-test for two groups. With t-test and SPSS program is
used in analysing data.It is evaluated whether there is a reasonable difference between groups or not.
When the data getting from the study is evaluated, It is concluded that both concept mapping technique
and traditional methods are efficient on vocabulary teaching.However, when the experimental and
control groups are compared to each other, concept mapping technique is more efficient than the
traditional methods on vocabulary teaching has been detected.

Mehmet Mahur Tulum, Prof., Anadolu Üniversitesi Eski Türk Dili
Tez No İndirme Tez Künye
296590
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir metin yöntemi çalışması / A
text method study in teaching Turkish as a foreign language
Yazar:FERDİ BOZKURT
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET MAHUR TULUM
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language teaching ;
Edebi metinler = Literary texts ; Hikaye = Story ; Kitaplar = Books ; Metin
dilbilim = Text linguistics ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim =
Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2011
250 s.

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 foreignauthored 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
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grammatical table for teaching Turkish as a foreign language. Re-created stories based on this
grammatical table.
Mehmet Mehdi Ergüzel, Prof., İstanbul Biruni Üniversitesi
Tez No İndirme Tez Künye
448371
Yabancı dil olarak Türkçe atasözü ve deyim öğretiminde film ve hikâye
tekniklerinin etkililik düzeyleri açısından karşılaştırılması / Comparison
of teaching techniques for proverbs, idioms and routines in Turkish
education of foreigners
Yazar:YASEMİN ATAGÜL
Danışman: PROF. DR. MEHMET MEHDİ ERGÜZEL
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Atasözleri = Proverbs ; Deyimler = Idioms ; Film = Film ; Hikaye
= Story ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim teknikleri =
Teaching techniques

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2016
255 s.

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 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.
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu
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Yabancılara Türkçe öğretiminde temel düzey söz varlığını belirleme:
Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitapları ile Türkçeyi yabancı dil
olarak öğrenenlerin yazılı ve sözlü anlatım uygulamalarına dayalı söz
varlığı / Determination of basic level vocabulary in teaching Turkish to
foreigners: Vocabulary in Turkish textbooks prepared for foreigners with
vocabulary in written expression and spoken expression of learners of
Turkish as a foreign language
Yazar:ÖZLEM YAHŞİ
Danışman: PROF. DR. MEHMET MEHDİ ERGÜZEL ; DOÇ. DR.
MUSTAFA ALTUN
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:

Onaylandı
Doktora
Türkçe
2020
353 s.

"Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Düzey Söz Varlığını Belirleme: Yabancılar İçin Hazırlanan
Türkçe Ders Kitapları İle Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Ve Sözlü Anlatım
Uygulamalarına Dayalı Söz Varlığı" adlı bu çalışma; yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında
çalışan akademisyenlere, temel dil becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi amaçlayan metin
yazarlarına, sözlük hazırlayıcılarına ve derlem dilbilimi araştırmacılarına model bir kaynak teşkil
etmesi amacıyla hazırlandı. Bu amaç doğrultusunda; yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel
düzey için kullanılan ders kitapları tarandı, on dört gün boyunca Sakarya Üniversitesi TÖMER'de
öğrenim gören temel düzey (A1-A2) öğrencilerine yönelik olarak sözlü ve yazılı uygulamalar yapıldı.
Elde edilen veriler, sözlük bilimi alanındaki uzmanların görüşleri doğrultusunda birleştirilerek sınırlı
bir derlem havuzu oluşturuldu. Daha sonra bu sınırlı derlem, Cibakaya 2.3. dizin programı ve veri
analiz programı aracılığıyla sıklık (frequency) ölçütüne göre dizinlendi. Elde edilen en sık iki yüz elli
sözlük birimi ögesi, içerik bakımından analiz edildi. "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Düzey
Söz Varlığını Belirleme: Yabancılar İçin Hazırlanan Türkçe Ders Kitapları İle Türkçeyi Yabancı Dil
Olarak Öğrenenlerin Yazılı Ve Sözlü Anlatım Uygulamalarına Dayalı Söz Varlığı" adlı çalışma; dört
bölümden oluşturuldu. Birinci bölümde; problem durumu, problem cümlesi ile alt problemler,
araştırmanın önemi, sınırlılıkları ve alanyazın taraması yer aldı. İkinci bölümde; araştırmanın tasarımı,
çalışma grubu, çalışmanın veri toplama araçları ve verilerin istatistiksel analizi ile ilgili açıklamalar
yapıldı. Üçüncü bölümde; çalışmayla ilgili bulgulara ve yorumlara yer verildi. Dördüncü bölümde ise,
bulgulardan yola çıkılarak sonuç ve öneriler üzerinde duruldu. Çalışmanın sonunda, bu alanda çalışmak
isteyen araştırmacılar için güncel ve kapsamlı bir kaynakça sunuldu.
The present study entitled "Determination of Basic Level Vocabulary in Teaching Turkish to
Foreigners: Vocabulary in Turkish textbooks prepared for foreigners with vocabulary in written
expression and spoken expression of learners of Turkish as a foreign language" was prepared to serve
as a model resource for the academics working in the field of teaching Turkish as a foreign language,
text writers who aim to gain and develop basic language skills, dictionary writers and corpus linguistics
researchers. In this regard; the textbooks used for the basic level in teaching Turkish as a foreign
language were scanned, and oral and written applications were made to the basic level (A1-A2)
students studying at Sakarya University TOMER (Turkish Language Teaching Application and
Research Center) for fourteen days. The obtained data were combined in line with the opinions of the
experts in lexicology and a limited collection pool was created. Then this restricted corpus was indexed
according to the frequency criterion through Cibakaya 2.3. index program and data analysis program.
The most frequently obtained two hundred and fifty dictionary unit items were analyzed in terms of
content. The current thesis, "Determination of Basic Level Vocabulary in Teaching Turkish to
Foreigners: Vocabulary in Turkish textbooks prepared for foreigners with vocabulary in written
expression and spoken expression of learners of Turkish as a foreign language", is comprised of four
chapters. The first chapter deals with problem status, subproblems with problem statement, importance
of research, limitations and literature review. In the second chapter, explanations were made regarding
the design of the research, the study group, the data collection tools of the study and the statistical
analysis of the data. The third chapter presents the findings and comments about the study. In the
fourth chapter,suggestions were displayed with reference to the findings. At the end of the study, an
up-to-date and comprehensive bibliography is presented for the researchers who want to study in this
field.
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Mehmet Nuri Kardaş, Doç.Dr, Van Yüzüncı Yıl Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin eğilimleri ve Onaylandı
akademik metin hazırlama ilkelerine uygunluğu üzerine bir inceleme / An Yüksek
analysis on the tendencies of articles published in the field of teaching
Lisans
Turkish to foreigners and their compliance with academic text preparation Türkçe
principles
2020
Yazar:MEHMET KARDOĞAN
105 s.
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET NURİ KARDAŞ
Yer Bilgisi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim
Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil = Language ; Dil öğretimi = Language teaching ; Eğilim =
Tendency ; TÖMER = Turkish and Foreign Languages Research and
Application Center ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education
; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazım = Writing

Bu çalışmanın amacı, 2005-2019 yılları arasında yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan
makalelerin eğilimlerini ve akademik metin hazırlama ilkelerine uygunluğunu tespit etmektir. Nitel
araştırma yöntemine uygun çalışmada veriler doküman incelemesi/taraması modeliyle toplanmıştır.
Çalışmanın materyalini yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan ve tam metnine ulaşılan 582
araştırma makalesi oluşturmaktadır. Verilerin toplanması sürecinde araştırmacı tarafından uzman
görüşü doğrultusunda son şekli verilen veri toplama araçları kullanılmıştır. Çalışmaların eğilimlerini
belirlemek için "Akademik Metin Eğilim Belirleme Formu" kullanılmıştır. Araştırma makalelerin
akademik metin hazırlama ilkelerine uygunluğunu belirlemek için ise "Makale Kontrol Formu"
kullanılmıştır. Veri toplama araçlarıyla elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz (frekans ve
yüzde) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili makalelerin
eğilimleri şu şekildedir; makalelerin önemli bir bölümünün nitel araştırma yöntemine uygun yapıldığı,
"dinleme" becerisi alanında yapılan makalelerin diğer öğrenme alanlarına göre nicelik bakımından
sınırlı/yetersiz olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların yayımlandıkları yıllara dağılımına bakıldığında en az
çalışmanın 2005, 2012 yıllarında yapıldığı, 2012'den itibaren artan bir grafik çizdiği belirlenmiştir.
Akademik metin hazırlama ilkeleri bağlamında değerlendirildiğinde ise makalelerin genel manada
uygun nitelikleri taşıdığı tespit edilmiştir. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, yabancılara Türkçe öğretimi
alanında yapılacak araştırmalarda; dinleme öğrenme alanı, nicel ve karma yöntemli çalışmalara ağırlık
verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Akademik metinler hazırlanırken akademik metin hazırlama
ilkelerine daha çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Anahtar sözcükler: Yabancılara Türkçe öğretimi,
akademik yazı, ilkeler, eğilimler
The aim of this study is to determine the trends of the articles in the field of teaching Turkish to
foreigners between 2005 and 2019 and their compliance with the principles of academic text
preparation. In the study in accordance with the qualitative research method, the data were collected by
document review/scanning model. The material of the study consists of 582 research articles in the
field of teaching Turkish to foreigners and whose full text has been obtained. During the data collection
process, data collection tools were used, which were shaped by the researcher in line with the expert
opinion. "Academic-Text Trend Determination Form" was used to determine the trends of the studies.
In order to determine the conformity of the research articles to academic text preparation principles, the
"Article Check Form" was used. Descriptive analysis (frequency and percentage) techniques were used
in the analysis of the data obtained by data collection tools. As a result of the research, the trends of the
articles on teaching Turkish to foreigners are as follows; It was determined that a significant portion of
the articles were made in accordance with the qualitative research method, and the articles in the field
of "listening" skills were limited / inadequate in terms of quantity compared to other learning areas.
Considering the distribution of the studies by the years they were published, it was determined that the
least work was done in 2005, 2012, and there has been an increasing trend since 2012. When evaluated
in the context of academic text preparation principles, it was determined that the articles had
appropriate qualities in general. The results of the study reveal that it is necessary to focus on
quantitative and mixed method studies and the listening learning area in the research to be made in the
field of teaching Turkish to foreigners. While preparing academic texts, more attention should be paid
to the principles of academic-text preparation. Key words: Teaching Turkish to foreigners, academic
writing, principles, trends
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Mehmet Özdemir, Dr.Öğr.Ü., Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
534761
Yabancılara Türkçe öğretiminde otantik yazma çalışmalarının öğrencilerin
yazma becerisi ve tutumuna etkisi / The effect of authentic writing practice
on the attitude of students' writing skills in the process of teaching Turkish
to foreigners
Yazar:TUBA KAPLAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ÖZDEMİR
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal
Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Otantik öğrenme = Authentic learning ; Tutumlar = Attitudes ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazma becerisi =
Writing skills ; Öğrenci tutumu = Student attitude
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Bu araştırma, Yabancılara Türkçe Öğretimi yazma becerisinde otantik yazma çalışmaları ile yazmaya
yönelik tutum, kaygı ve öz yeterlikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırma, kuram ve uygulamayı bütünleştirmek ve öğretim sürecini iyileştirmek amacı ile nitel ve
nicel araştırma tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma model ile desenlenmiştir. Araştırmanın
uygulaması 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Gaziantep Üniversitesi TÖMER'de
Türkçe öğrenen C1 seviyesindeki YTB sınıflarında yer alan 17 öğrenci üzerinde yapılmıştır.
Uygulamaya başlamadan önce etkinlikler hazırlanmış ve ardından çalışma grubundaki öğrencilerle 6
hafta boyunca otantik yazma çalışmaları yapılmıştır. Öğrenciler, hazırladıkları çalışmaları sınıf içinde
sunmuş ve çalışmalarıyla ilgili dönütler almıştır. Araştırmanın veri toplama araçlarını; "Kişisel Bilgi
Formu", "Yabancılar için Yazma Becerisi Öz yeterlik Ölçeği", "Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma
Kaygısı Ölçeği" ve "Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Tutum Ölçeği" ve otantik yazma
çalışmalarının yapıldığı yazma uygulamaları oluşturmuştur. Ölçekler, uygulama öncesi ve sonrasında
olmak üzere iki kez uygulanmış; öğrenci-araştırmacı günlükleri, araştırmacı gözlemleri her
uygulamanın ardından yazılmıştır. Verilerin analizi, nitel ve nicel olmak üzere iki aşamada
gerçekleşmiştir. Nicel verilerden elde edilen öntest ve sontest sonuçlarından elde edilen verilerin ve
kişisel bilgi verilerinin analizi, SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Nitel veriler ise
araştırmacı gözlemi ve günlüğü, öğrenci günlükleri nitel çözümleme yöntemlerinden betimsel analiz ile
öğrenci görüşmeleri kategorisel içerik analizi ile; öğrenci çalışmaları ise dereceli puanlama anahtarı ile
puanlandırılarak çözümlenmiştir. Otantik yazma çalışmaları temelinde gerçekleştirilen yazma
çalışmaları ile ilgili ulaşılan sonuçlar şu şekildedir:  Öğrencilerin, yazma becerilerini geliştirmeyi
amaçlayan otantik yazma çalışmaları ile yazmaya ilişkin tutumu artmıştır.  Öğrencilerin, yazma
becerisine ilişkin olumlu tutum geliştirmeyi amaçlayan otantik yazma çalışmaları ile yazmaya ilişkin
öz yeterlikleri artmıştır.  Öğrencilerin, yazma becerisine ilişkin olumlu tutum geliştirmeyi amaçlayan
otantik yazma çalışmaları ile yazmaya karşı kaygıları azalmıştır.  Otantik yazma çalışmaları ile
öğrencilerin yazma becerileri gelişmiştir.
This research was performed in order to establish the relation between authentic writing practices for
foreigners in the process of teaching Turkish and their attitude, anxiety and self-sufficiency. The
research was designed via mixed models in which qualitative and quantitative research techniques were
used so as to integrate theory and practice and enhance the teaching process. The implementation of the
research was performed with 17 students training in C1 level YTB classes who were learning Turkish
in TÖMER, Gaziantep University throughout the spring term of 2014-2015 educational year. The
activities had been prepared and then authentic writing practices had been executed for 6 weeks with
the study group students before the implementation began. The students made their presentations in
class and got feedback for the work they had done. The data collection tools were; "Personal Info
Form", "Self-sufficiency Scale on Writing Skill for Foreigners", "Anxiety during Writing in Turkish as
a Foreign Language Scale" ve "Attitude during Writing in Turkish as a Foreign Language Scale" and
writing practices when authentic writing practices were performed. The scales were applied twice
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before and after the implementation and student-researcher logs, researcher observations were written
down after every implementation. The analysis of data was carried out in two stages as qualitative and
quantitative manner. The examination of personal info data and the data obtained from the results of
pre-test and post-test attained from quantitative data were analyzed through SPSS 20.0 packaged
software. The qualitative data was analyzed via researcher's observations and student logs; student logs
were analyzed via descriptive analysis which is a method of qualitative analysis; student interviews
were analyzed through categorical content analysis; student tasks were analyzed and scored through
scoring key grade. Following are the conclusions regarding writing practices carried out on the basis of
authentic writing practices:  Attitude of students towards writing proved positive through authentic
writing practices that sought to enhance their writing skills.  Self-sufficiency of students improved
regarding writing through authentic writing practices that sought to encourage a positive attitude
towards skill of writing.  Anxiety of students in terms of writing decreased through authentic writing
practices that sought to develop a positive attitude towards the skill of writing.  Students' writing skills
improved through authentic writing practices.
Mehmet Temizkan, Prof., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
517358
Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metinlerde değer aktarımı
referanslarının yeri / Importance of value transfer references in textbooks
in Turkish teaching textbooks for foreigners
Yazar:OĞUZHAN KARAKUŞ
Danışman: PROF. DR. MEHMET TEMİZKAN
Yer Bilgisi: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
/ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Değer aktarımı = Value transfer ;
Değerler = Values ; Okuma metinleri = Reading texts ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign
language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Yabancılar =
Foreigners
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Bu çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanan ders kitaplarında yer alan
metinlerdeki değer aktarımı referanslarını tespit etmektir. Çalışmanın evreni, yabancılara Türkçe
öğretmek amacıyla hazırlanan ders kitaplarıdır. Örneklemi ise İstanbul Üniversitesi DİLMER'in
İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları, Ankara Üniversitesi TÖMER'in Yeni Hitit Yabancılar
İçin Türkçe Ders Kitapları ve Gazi Üniversitesi TÖMER'in Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları'ndan
oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Byram'ın (1993) ders kitaplarında yer alan
metinlerdeki kültürel unsurların çözümlemesini yapmak amacıyla geliştirdiği "Kültürel İçerik
Çözümlemesi Ölçeği" Türkçeye uyarlanarak kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik için uzman
görüşüne başvurulmuş ve uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda ölçeğe son şekli verilmiştir.
Araştırmada ulaşılan verilerin analiz edilmesi amacıyla nitel veri analizi tekniklerinden doküman
incelemesine başvurulmuştur. Yapılan inceleme sonucunda yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla
hazırlanan kitaplarda toplam 7318 değer aktarımı referansı tespit edilmiştir. Bunların % 18,2'si
Toplumsal Konum ve Toplumsal Grup, % 21,3'ü Toplumsal Etkileşim, % 6,4'ü İnançlar ve
Davranışlar, % 7,4'ü Toplumsal Kurumlar, % 32,9'u Toplumsallaşma ve Yaşam Döngüsü, % 1,3'ü
Millî Tarih, % 6,9'u Millî Coğrafya % 5,5'i Klişeler ve Millî Kimlik boyutlarına ilişkindir. Araştırma
sonucunda ayrıca yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitaplarında değer aktarımı referanslarının
düzeylere göre dengeli bir dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Buna göre en fazla değer aktarımı
referansı içeren kitap İstanbul Yabancılar İçin Türkçe C1+ düzeyi iken, en az değer aktarımı referansı
içeren kitap İstanbul B2 düzeyi olmuştur.
The aim of this study was to determine the references of value transfer in the texts in textbooks
prepared to teach Turkish to the foreigners. The population of the work was the textbooks prepared to
teach Turkish to the foreigners. The sample consisted of the Istanbul Turkish Launguage Textboks for
the foreigners prepared by DILMER, Yeni Hitit Turkish Launguage Textboks for the foreigners
prepared by Ankara University TOMER and Gazi TOMER Turkish Launguage Textboks for the
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foreigners preperad by Gazi University TOMER. The "Cultural Content Analysis Scale" developed by
Byram (1993) was employed for data collection to analyze the cultural elements in the texts included in
the textbooks after it was adapted to Turkish. The experts were asked to check the scale for validity and
reliability and it was edited repording the suggestions of the experts. Qualitative data analysis
techniques were used for document analysis in order to analyze the data obtained in the research. As a
result of this analysis, 7318 value transfer references were idetified the books prepared to teach Turkish
to foreigners. 18.2% of them were Social Positions and Social Group, 21.3% were Social Interactions,
6.4% were Beliefs and Behaviors, 7.4% were Social Institutions, 32.9% were Socialization and Life ,
1.3% National History, 6.9% National Geography, 5.5% related to the dimensions of Cliches and
National Identity. As a result of the research, it was also found that the Turkish textbooks prepared for
the foreigners did not show a balanced distribution related to the levels of the values transfer reference.
With respect to, the book containing the maximum value transfer reference was Turkish C1 + Level for
the Foreigners, while the book containing the minimum value transfer reference was Istanbul B2 level.
Mehmet Tok, Dr.Öğr.Ü.
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Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2013
127 s.

Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminin yapıldığı kurslarda öğrencilerin karşılaştıkları en büyük
güçlüklerden biri de kelime öğrenimidir. Kendi kendine kelime öğrenme stratejisi geliştirip kelime
hazinelerini arttıran öğrenciler olduğu gibi bağımsız olarak kelime öğrenme stratejisi geliştiremeyen,
önceki öğrendikleriyle yenilerini birleştiremeyerek başarısız olan öğrenciler de vardır. Dil öğrenme
stratejilerinin bir parçası olan kelime öğrenme stratejileri bu açıdan çalışmamızın temelini
oluşturmaktadır.Bu amaçla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Uygulama
Merkezi?nde (TÖMER) B2 dil seviyesi öğrencilerinin Türkçe öğrenirken kullandıkları kelime öğrenme
stratejilerini belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca ikinci dil olarak Türkçe öğrenen çok dilli öğrencilerin
ikinci dil olarak Türkçenin öğretiminde kullandıkları kelime öğrenme stratejileri ile önceki dil
öğrenimlerinde kullandıkları kelime öğrenme stratejilerini de belirleyerek, aralarındaki benzerliklerin
ve farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır.Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum
çalışması modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin kişisel bilgilerini öğrendiğimiz kişisel bilgi formu ve
görüşme kayıtları olmak üzere iki farklı veri toplama aracından gelen veriler betimsel olarak analiz
edilmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER B2 dil seviyesinde olan 51 öğrencileriyle
yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerde, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancı uyruklu
öğrencilerin kullandıkları kelime öğrenme stratejileri tespit edilmiştir.Betimsel analiz ile elde edilen
veriler sonucunda öğrencilerin genel olarak kelime öğrenme stratejilerini kullandıkları tespit edilmiştir.
Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde en fazla kullanılan kelime öğrenme stratejisinin sosyal strateji
ve yürütücü bilişsel strateji, en az kullanılan kelime öğrenme stratejisinin ise bellek stratejisi olduğu
tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Kelime Öğrenme Stratejileri,
Durum Çalışması.
One of the most overriding difficulties in teaching Turkish as a second language is vocabulary learning.
While there are learners who can develop their own vocabulary learning strategies . There are also
those who can not do it autonomously through integrating their old and new knowledge. As a subcomponent of language learning strategies, vocabulary learning strategies constitutes the backbone of
our study. Fort his reason, this study invetigates vocabulary learning strategies of students at B2 level
in Çanakkale Onsekiz Mart University TÖMER (Turkish Teaching, Application and Research Center)
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while learning Turkish.It is also aimed to find out vocabulary learning strategies of multilingual
students learning Turkish as a second language and their vocabulary learning strategies in their
previous, experiences and explore the differences and similarities between two.Case study as a
qualitative method was used in this study. The data collected through demographic information forms
and interview records were analyzed with decriptive statistics. In the semi-structured interviews with
51 international students at B2 level in TÖMER, vocabulary learning strategies the students use were
identified.The results revealed that the participants generally use vocabulary learning strategies. It was
also found out that the most frequently used vocabulary learning strategies are Social, Metacognitive
and Cognitive Strategies. The least frequently used vocabulary learning strategy is Memory Strategy in
teaching Turkish as a second language. Key words: Teaching Turkish as a second language, vocabulary
learning strategies, case study.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
372460
Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde ağ günlüklerinin (Blog) yazma
Onaylandı
becerisine etkisi / The effects of blogs on writing skills in teaching Turkish Yüksek
as a second language
Lisans
Yazar:AKIN YAVUZ
Türkçe
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MEHMET TOK
2014
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
144 s.
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Blog = Blog ; Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yazma becerisi = Writing skills ; İkinci dil
öğretimi = Second language teaching
Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Ağ Günlüklerinin (Blog) Yazma Becerisine Etkisi Bu
araştırmada, son dönem internet teknolojilerinden web 2.0 uygulamalarından biri olan Ağ
günlüklerinin Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen B1 seviyesi öğrencilerin yazma becerisi ve yazma
tutumu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada yarı deneysel araştırma modeli ve odak grup
görüşmesi kullanılmıştır. Yarı deneysel araştırma modeli nicel veri toplama tekniğinin kullanıldığı bir
modeldir. Odak grup görüşmesi ise nitel veri toplama araçlarından biridir. Araştırmanın çalışma
grubunu İstanbul il merkezinde öğrenim gören B1 seviyesi öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın
örneklemi ise 24 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın nicel boyutuna ilişkin veri toplama süreci
aşamasında Kompozisyon (Yazılı Anlatım) Değerlendirme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu
kullanılmıştır. Ölçme süreci sonunda elde edilen verilerin analizinde Betimsel Analiz, İlişkisiz
Örneklemeler T-testi, İlişkili Örneklemler T-testi ve Shapiro Wilk testi kullanılmıştır. Nicel verilerin
analizi SPSS 22.0 programıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ulaşılan sonuçlar şu şekilde
özetlenebilmektedir: Ağ günlükleri Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerileri
üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ağ günlüğü kullanan öğrencilerin yazma becerileri geleneksel
yazma eğitimi alan öğrencilerin yazma becerilerinden yüksektir. Ağ günlükleri Türkçeyi ikinci dil
olarak öğrenenlerin yazma tutumlarına olumlu etki yapmış, öğrenciler Ağ günlükleri sayesinde daha iyi
yazmaya başlamıştır. Ağ günlükleri yabancı öğrencilerin yazmaya karşı motivasyonlarını artırmıştır.
Anahtar Kelimeler: İkinci Dil Olarak Türkçe, Yazma Eğitimi, Web 2.0, Ağ Günlükleri
The Effects of Blogs on Writing Skills in Teaching Turkish as a Second Language In this research, the
effects of blogs, one of the web 2.0 applications of recent internet technologies, writing skills and
writing attitudes of B1-level students learning Turkish as a second language were examined. In this
research, the quasi-experimental research model and focus group interview have been utilized. The
quasi-experimental research model is a model where the quantitative data collection method is used.
And the focus group interview is one of the qualitative data collection tools. The study group of this
study consists of B1-level students studying in city center of İstanbul. The sample of this study consists
of 24 students. About the quantitative aspect of the study, the Composition (Written Expression)
Evaluation Scale and Personal Information Form were used during data collection. In the analyses of
data which was gathered after scaling process, Descriptive Analysis, Independent Sample T-Test,
Paired Samples T-Test and ShapiroWilk Test were run. Quantitative analysis of data were conducted
using SPSS 22.0 program. The results of this study can be summarized as follows; blogs have positive
effects on writing skills of students learning Turkish as second language, the writing skills of students
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using blogs are higher than that of students receiving traditional writing education, blogs had positive
effects on individuals learning Turkish as a second language, students started to write better under
favor of blogs, and blogs improved the writing motivations of foreign students. Keywords: Turkish as
Second Language, Writing Education, Web 2.0, Blogs (Network Diaries)
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İleri Düzey Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Zorlandıkları Kültürel Dil Unsurlarının Tespiti ve
Sınıflandırılması Türkçenin ikinci dil olarak öğretimi ile yabancı dil olarak öğretimi birçok konuda
benzerlik gösterse de temel bir konuda farklılık gösterir. İkinci dil ediniminde dilin sosyal bağlamı ve
kültür boyutu ön plana çıkmaktadır. Çünkü ikinci dil ediniminde dil o kültürün içerisinde öğrenilir.
Kurslarda görülen teorik bilgiler, gündelik hayat içerisinde sık sık kullanılır. Dolayısıyla ikinci dil
edinenler, yabancı dil öğrenenlere göre çok daha avantajlı bir duruma gelmektedir. Ülkemize gelen ve
Türkçeyi ikinci dil olarak edinen yabancı uyruklu öğrenciler bütün bu avantajlarının yanında birçok
sorunla karşılaşmaya devam etmektedirler. Bir yıl TÖMER'de öğrenim gören bu öğrenciler bundan
sonraki öğrenimlerinde doğrudan dil öğretimi yapan bir kurumdan değil gündelik hayat içerisinde
dillerini geliştirmeye devam ederler. Bu çalışmada ÇOMÜ'de öğrenim gören 10 yabancı uyruklu
öğrencinin lisans düzeyinde karşılaştıkları dil kullanımlarının tespiti ve sınıflandırılması amaçlanmıştır.
Çalışmanın birinci bölümde dil, dil edinimi, ikinci dil edinimi, dil-kültür ilişkisi vb. kavramlar
açıklanarak kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Yine Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, dil
düzeyleri ve bu programın dil öğretimde kültüre verdiği önem, çok dillilik ve çok kültürlülük
bağlamında ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde araştırmanın deseni olan durum çalışması
(case study) açıklanmış, araştırmanın katılımcıları tanıtılmış, veri toplama araçları, veri toplama
süreçleri ve araştırmanın geçerliliği ve güvenirliğine ilişkin bilgiler verilmiştir. Çalışmanın verileri,
ileri düzey yabancı uyruklu öğrencilerin lisans yaşantılarının 30 günlük bir zaman diliminde tuttukları
günlükler ve onlarla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. 1 Mart-30 Mart
tarihleri arasında öğrencilere yapılandırılmış günlükler verilmiş, gün içerisinde yaşadıkları ve anlamını
zorlandıkları dil kullanımlarını düzenli bir şekilde not almaları istenmiştir. Günlüklerde toplanan
verilerin daha anlamlı hale gelmesi için sürecin sonunda yarı yapılandırılmış görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ileri düzey yabancı uyruklu öğrencilerin günlüklerine 1165 ifade
yansımıştır. Alan uzmanı üç kişi tarafından yapılan analizde öğrencileri anlam bakımından en çok
zorlayan kullanımların deyimler (f= 458), kinaye (f=288), ad aktarması (f=166), ve tevriye (f=105)
olmuştur. Bunların dışında öğrenciler, mübalağa, teşbih, kapalı istiare, irsal-i mesel, teşhis, hüsn-i talil,
tezat, tekrir, istifham, nida, tenasüp, açık istiare, ibham, lügaz gibi söz sanatları ile günlük hayatta
karşılaşmışlardır. Bu durum, ikinci dil öğretiminde deyimler, atasözleri, kalıp sözlerin yanı sıra edebi
dilden de yaralanmak gerektiğini ortaya koymuştur. Yapılan görüşmelerde ise ileri düzey yabancı
uyruklu öğrenciler, karşılaştıkları dil kullanımlarından hareketle, Türkçenin deyim zenginliğine sahip
bulunduğu ve sürekli bunlarla karşılaştıkları, kinayeli dil kullanımlarının onları sıklıkla şaşırttığı, yanlış
anlaşılmaların gülünç durumlara neden olduğu ve genel olarak da Türkçenin anlatım gücünün oldukça
yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: İkinci dil olarak Türkçe öğretimi, dil kullanımları,
kültür, söz sanatları
The Identification and Classification of Cultural Language Elements that Give Difficulties to Advanced
Foreign Students Although the teaching of Turkish as a second language and as a foreign language
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shows similarities in many areas, there is a major difference between them. The social contexts and
cultural dimension of the language come to the fore if it is learned as a second language; because, the
language is learnt in that culture as a second language. Thus, the people who have a second language
are more advantageous than the other who learns the same one as foreign language. The foreign
students, who come to our country and learn Turkish as the second language, continue to encounter lots
of problems in addition to these advantages. These students get language education from TÖMER for a
year, and then continue to improve their language in their daily lives without having any language
courses form a language institution in their educational life. In this study, it is aimed to identify and
classify the language usage of 10 foreign undergraduate students in ÇOMÜ. In the first part of the
study, the conceptual framework was created by explaining some concepts such as language, language
acquisition, second language acquisition, language-culture relationship and so on. In addition, the
Common European Language Framework Programme was discussed in the context of the language
levels and the importance given to the culture during language education, multilingualism and
multiculturalism. In the second part of the study, the case study was explained, the participants of the
study were introduced; and some information was given related to data collection tools, data collection
processes, the reliability and validity of the research. Data of the study is obtained from semi-structured
interviews conducted with advanced foreign students and diaries that were kept for 30 days of their
undergraduate lives. The structured diaries were given to the students between March 1st – 30th, and
they were asked to note the linguistic performance, in which they had difficulties or had hard time to
understand, on a regular basis. At the end of the period, semi-structured interviews were conducted in
order to make the data collected from diaries more meaningful. In the study, 1165 expressions were
reflected into the diaries of advanced foreign students. According to the analyses conducted by three
experts in the area, the most difficult expressions that give difficulties to the students are idioms (f=
458), allusion (f = 288), metonymy (f = 166) and double-entendre (f=105). Apart from these, students
have faced some figures of speech in the daily life such as hyperbole, simile, metaphor, identification,
kind assumption, proverbs, repetition, inquiry, interjection, symmetry, open metaphor, amphibology
and riddles. This case has suggested that the literary language should be also used along with idioms,
proverbs and expressions in the teaching of the second language. In the interviews conducted, it has
been indicated that the language of Turkish is rich in terms of the idioms and the advance foreign
students always face these idioms, they are frequently surprised by the sarcastic use of the language
and sometimes ridiculed by the misunderstandings and they also stated that Turkish has a high
expression of power. Keywords: Teaching Turkish as a second language, linguistic performances,
culture, figures of speech
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Özet İkinci dilde yazma becerisinin kazanılma sürecine ve aşamalarına bakıldığında diğer becerilere
nazaran kazanılmasının daha uzun ve zor olduğu görülür. Bu nedenle yazma becerisinin kazandırılması
ikinci dil öğretim sürecinde üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu çalışmanın amacı,
yazma becerisinin önemli bir basamağı olan geri bildirimlerin elektronik ortamlarda iletilmesi tekniği
ile ikinci dil olarak Türkçenin öğretiminde yazma becerisinin geliştirilmesidir. Karma araştırma deseni
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kullanılan bu çalışmada, Aydın Üniversitesi TÖMER'de Türkçe öğrenen B1 seviyesindeki çalışma
grubu olarak belirlenen 36 öğrenci, deney ve kontrol olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 6 haftalık
uygulama sürecinde kontrol grubu geleneksel yöntemlerle geri bildirim alırken deney grubuna
araştırmacı-öğretmen tarafından elektronik geri bildirimler verilmiştir. Sürecin başında ve sonunda
yapılan ön test-son test ile uygulamaya yönelik nicel veriler toplanıp analiz edilmiştir. Araştırma
boyunca yapılandırılmış öğrenci günlükleri, araştırmacı-öğretmen günlükleri ve odak grup
görüşmesinden elde edilen veriler de betimsel analizler için kaynak teşkil etmiştir. Çalışmada deney ve
kontrol grubu üzerine yapılan ön test sonucuna göre iki grubun başarı puanları arasında anlamlı bir
farklılık tespit edilememiştir. Bu durum uygulama öncesinde iki grubun eşdeğer olduğu sonucuna
ulaşmamızı sağlamıştır.. Deney ve kontrol grupları arasındaki son test puanlarına bakıldığında ise bu
iki grubun başarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Ancak son test
değerlerine bakıldığında deney grubu başarı puan ortalamasının kontrol grubu başarı puan
ortalamasından daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede ikinci dil olarak Türkçe öğretimi
sürecinde yazma becerisinin geliştirilmesinde e-geri bildirimlerin geleneksel geri bildirime oranla daha
etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Nitel veri toplama araçlarından odak grup görüşmesi ile öğrenci ve
araştırmacı-öğretmen günlüklerinden elde edilen veriler ise e-geri bildirimlerin, uluslararası
öğrencilerin yazma becerisini geliştirmede olumlu katkılar verdiğini ortaya koymuştur.. Bu bulgulardan
hareketle, ikinci dil öğretiminde e-geri bildirimlerden yararlanmanın öğrencilerin yazma becerisine
nicel ve nitel anlamda katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: İkinci Dil Öğretimi,
Yazma Eğitimi, Elektronik Geri Bildirim, Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi
Abstract When looked at the acquisition process and stages of writing skill in a second language, it is
seen that its acquisition is longer and harder in comparison to other skills. Therefore, to get the writing
skill of a second language accomplished is a topic required to be strongly focused on in process of
teaching a second language. The purpose of this study is the development of writing ability in teaching
the Turkish language as a second language by transmitting the feedbacks being the crucial step of
writing skill through the electronic medium transmission technique. In this study where mixed research
design was employed, 36 students identified to be B1 – level study group learning Turkish language
Aydın University TOMER / TLC (Turkish Learning Center) have been divided into two groups,
experiment and control. During a 6 – week implementation process, while the control group has
received feedback through traditional methods, electronic feedbacks have been provided by the
researcher teacher to the experimental group. Implementation – oriented quantitative data have been
collected and analyzed with a pre-test and final test conducted at the beginning and end of such
process. The student daybooks, researcher-teacher daybooks structured throughout the research and the
data obtained from the focus group interviews have also constituted a source for the descriptive
analysis. According to the outcome of the pre-test conducted on the experimental and control groups in
the study, a significant distinction between the achievements scores of two groups has failed to be
obtained. This situation has enabled us to conclude that the two groups were equivalent prior to
application. And when looked at the final test scores between experimental and control groups, a
significant difference is not seen between mean achievement scores between these two groups.
Nevertheless, once looked at the last test values, it has been determined that the mean achievement
scores of the experimental group are higher than the mean achievement scores of the control group.
Within this framework, it has been concluded that the e-feedbacks were more effective in comparison
to the traditional transmission of such feedbacks in developing the writing skill in process of Turkish
teaching as a second language. As for the data obtained from the focus group interviews and student
and researcher-teacher daybooks, e-feedbacks have revealed that they had made positive contributions
to the international students in developing their writing skills. Proceeding from these findings, it has
been concluded that utilization of e-feedbacks in teaching the second language has made contribution
to the writing ability of the students in quantitative and qualitative terms. Key Words: Second
Language Teaching, Writing Education, Electronic Feedback, Computer – Assisted Language
Teaching
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kitabının yazma becerisi açısından karşılaştırılması / The comparison of
two course books on teaching Turkish and German as second languages
in terms of the writing competence
Yazar:OLGUN KELEŞ
Danışman: YRD. DOÇ. MEHMET TOK

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
136 s.

445

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:Almanca = German ; Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi =
Language teaching ; Kitaplar = Books ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
kitaplar = Turkish books ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı
dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazma becerisi = Writing
skills
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 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
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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 others.
Keywords: Turkish Teaching as a Second Language, Writing, Document Analysis, Writing Activity
Tez No İndirme Tez Künye
443515
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Hindistanlı öğrencilerin yazma
becerisinde karışlaştıkları sorunlar / Problems encountered in writing skills
of Indian students in teaching Turkish as foreign language
Yazar:MOHD MINHAJ
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET TOK
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Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
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Onaylandı
Yüksek
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2016
107 s.

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
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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 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.

Mehmet Yalçın Yılmaz, Dr.Öğr.Ü., İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk
Dili ve Edebiyatı
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Bu çalışma, 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde' kullanılacak seviyelere göre uyarlanmış destekleyici
okuma metinlerinin eksikliği ve uyarlanmış metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenicilerin
okuduğunu anlama başarısına etkisinin olup olmadığı, problem durumlarından hareketle oluşturulmuştur.
Bu noktada çalışmada öncelikle alan yazın taraması yapılmış, yabancı dil öğretiminde okuma anlama
becerisi ve yabancı dil öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi ile metin uyarlama başlıkları üzerinde
özellikle durulmuştur. Ardından seçilen üç kısa öykü 'orta özgünlük ve yapısal yaklaşım' ilkeleri
doğrultusunda B1 seviyesine göre uyarlanmıştır. Metin uyarlama biçimleri olarak, sadeleştirme ve
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genişletim kullanılmıştır. Metinlerin okuduğunu anlama başarısını ölçebilmek için uyarlanan metinlere bir
son test hazırlanmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde, uyarlanan 'Hayat Güzeldir' adlı metin Kastamonu
Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezi'nde öğrenim gören B1 seviyesindeki 100 öğreniciye şu
şekilde uygulanmıştır: öğreniciler seçkisiz şekilde iki gruba ayrılmıştır. Bir gruba 'Hayat Güzeldir'
hikâyesinin özgün formu verilmiş, diğer gruba ise aynı hikâyenin uyarlanmış formu verilmiştir. İki grup
sözlük kullanmadan, aynı sınıf atmosferinde, aynı şartlar altında metinleri okumuş ve hazırlanan son teste
yanıt vermişlerdir. Çalışmanın sonuç ve bulgular kısmında; nicel araştırma desenlerinden, son test kontrol
gruplu model yöntemi ile son testten elde edilen veriler tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Buna göre
uyarlanmış metin okuyan öğreniciler lehine anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Bu durum uyarlama
aşamasının da temelini oluşturan Krashen'in anlaşılır girdi kuramı ile paralellik göstermektedir. Elde edilen
veriler ışığında, A1- A2 ve özellikle dil öğretiminde kritik eşik olarak addedilen B1 seviyesine kadar,
anlamlı okuma-anlama etkinlikleri gerçekleştirip öğrenicinin öz yeterlilik algısını ve dile karşı ilgisini
artırmak için uyarlanmış metin kullanımının gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır.
This study examines both the lack of supportive reading texts adapted to the levels to be used in teaching
Turkish as a foreign language and the effect of those supportive reading texts on the students' reading
comprehension. At this point, the study was primarily conducted as a literature review, and reading
comprehension in foreign language teaching, the selection of texts, and text adaptation to be used in foreign
language teaching topics were particularly emphasized. After that, three short story were adopted to the B1
level based on the "medium-size authenticity and structural approach" principles. Simplification and
elaboration are used as text adaptation forms. In order to measure the reading comprehension, a post- test
has been prepared from the adapted texts. In the implementation part of the study, the adapted text, "Hayat
Güzeldir" (Life is Beautiful), was applied to 100 students at B1 level at the Turkish Teaching and
Application Center of Kastamonu University. The research group was divided by two; one read the original
story of Life is Beautiful as a control group while the other one read the adapted version pf the story. Both
groups have not used the dictionary while reading the texts under the same conditions in the same
classroom atmosphere and then, they responded to the final test. In the findings and results part of the
study, the data collected via post-test control group model, which was one of the quantitative research
methods, were presented and interpreted. According to the findings, significant differences were observed
in favor of the learners who read the adapted text. This situation resembles with Krashen's The Input
Theory, which is also the basis of the adaptation phase. In the light of the findings, it was concluded that it
is necessary to use adapted text to increase the students' perception of self-efficacy and interest in the
language via meaningful reading comprehension up to B1 level which is considered as critical threshold in
language teaching.
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Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:
Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen ve ana dili Arapça olan A1 ve A2 düzeyindeki
öğrenicilerin yazılı anlatım becerilerindeki yanlışlar, yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre incelenmiştir.
Yapılan yaygın yanlışlar tespit edilip; bunların ana dilleri ile olan ilişkisi gösterilerek elde edilen veriler
ışığında yabancılara Türkçe öğretimi alanına katkı sağlayacak sonuçların elde edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada kullanılan veriler, 2016-2017 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe
öğrenen 80 öğreniciye A1 ve A2 seviyelerinin sonunda uygulanan kur sınavlarından elde edilmiştir.
Araştırmada ana dili Arapça olan A1 ve A2 düzeylerinde 40'ar öğrenici vardır. Bu öğrenicilerin A1 ve A2
kurları sonunda yapılan sınavlarında yaptıkları yanlışlar, ses bilgisel, biçim bilgisel, söz dizimsel, anlam
bilimsel ve yazım-noktalama yanlışları başlıkları altında yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre
incelenmiştir. Karşıtsal dilbilim, ana dili ile hedef dilin benzerlik ve farklılıklarını ele almaktadır. Karşıtsal
dilbilim ile tespit edilen benzerlik ve farklılıkların doğruluğunun ve geçerliliğin tespit edilmesi için yanlış
çözümlemesi yöntemine ihtiyaç duyulduğu da bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, ana dili Arapça olan
öğrenicilerin, yabancı dil olarak Türkçe öğrenirken yazılı anlatım becerisinde karşılaştıkları güçlükler ve
yaptıkları yanlışlar, yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre dil içi gelişimsel yanlışlar (aşırı genelleme
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yapma, kural kısıtlamalarını bilmeme, kuralların eksik uygulanması, yanlış kavram geliştirme) ve olumsuz
ana dili aktarımı yanlışları kapsamında ele alınmıştır. Araştırmanın sonucunda; ana dili Arapça olan A1
düzeyindeki öğrenicilerin toplam 1316 yanlış yaptığı tespit edilirken; A2 düzeyinde 1640 yanlış tespit
edilmiştir. A1 düzeyindeki yanlışların 114 tanesi ses bilgisel, 303 tanesi biçim bilgisel, 103 tanesi söz
dizimsel, 161 tanesi anlam bilimsel ve 635 tanesi yazım ve noktalama alanında yapılmıştır. A2 düzeyinde
ise 404 biçim bilgisel yanlış, 165 ses bilgisel yanlış, 132 söz dizimsel yanlış, 179 anlam bilimsel yanlış ve
760 yazım ve noktalama yanlışı tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe, yanlış
çözümlemesi, yazılı anlatım, Arapça, karşıtsal dilbilim.
Through this research, the misspelling of Arabic learners learning Turkish as a foreign language has been
analyzed according to error analysis approach. By detecting the common mistakes and pointing at the
relation between these mistakes and the learners' native language, I have been intended to make a
contribution to the field of teaching Turkish as a foreign language. The data used in this research is
obtained from the A1-A2 end of course exam results of 80 Arabic speaking learners learning Turkish at
Istanbul University Language Center during 2016 – 2017 academic year. There are two groups; A1 and A2,
each including 40 learners whose native language is Arabic. The mistakes of these learners having A1 and
A2 end of course tests have been examined under the title of phonological, morphological, syntactic,
semantical and spelling-punctuation mistakes based on error analysis approach. Contrastive linguistics
discusses the similarities and the differences between native and target languages. It is a very well-known
fact that in order to detect the accuracy and the validity of these similarities and differences defined by
contrastive linguistics, the one needs error analysis method. Therefore, the difficulties that Arabic learners
learning Turkish language face with during writing process and the mistakes they make have been
examined based on error analysis method within the scope of intralingual errors and negative transfer. In
the conclusion of the research 1316 mistakes have been detected by A1 and 1640 mistakes have been
detected by A2 learners whose native language is Arabic. In A1 level, 114 of these mistakes are in
phonetics, 303 are in morphology, 103 are in syntax, 161 are in semantics and 635 are in spelling –
punctuation. On the other hand, in A2 level, 404 of these mistakes are in morphology, 165 are in phonetics,
132 are in syntax, 179 are in semantics and 760 are in spelling-punctuation. Key words: Turkish as a
foreign language, error analysis, written expression, Arabic, contrastive analysis.
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Bu araştırmanın amacı, yaratıcı drama uygulamalarının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
konuşma becerisinin geliştirilmesine olan etkisini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini, yabancı dil
olarak Türkçe öğrenen öğrenciler, örneklemini ise İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde "Türkiye
Bursları" kapsamında ülkemize eğitim almaya gelmiş olan, B1 ve B2 seviyesinde Türkçe öğrenen
öğrenciler oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grupları bağımsız bir şekilde seçilmiştir. Her iki grup da
aynı düzeydedir. Araştırma sırasında kontrol grubuna kurumun eğitim programı uygulanmıştır. Deney
grubuna ise kurumun programı dışında yaratıcı drama uygulamaları ile de katkı sağlanmıştır. B1 ve B2
düzeylerinde toplamda 10 adet uygulama yapılmıştır. Her iki düzey sonunda öğrencilere kur geçme
sınavları uygulanmıştır. Öğrencilerin kur geçme sınavlarında konuşma becerilerini ölçen kısımdan
aldıkları son puanlar "Mann Whitney U" testiyle analiz edilmiştir. Ayrıca deney ve kontrol gruplarının
B1 ve B2 son test toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı "Wilcoxon" testiyle
analiz edilmiştir. Deney sonunda deney ve kontrol gruplarının konuşma becerileri ölçülerek
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonunda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan yaratıcı
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uygulamalarının, öğrencilerin konuşma becerilerine olumlu birçok etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this research is to determine the effects of creative drama practices on the development of
speaking skills in teaching Turkish as a foreign language. The universe of study are the students who
learn Turkish as a foreign language, sample is Istanbul University Language Center "Türkiye
Scholarships" who came to study in Turkey, consists of B1 and B2 level students who are learning
Turkish. Experimental and control groups were selected independently. Both groups are at the same
level. Institutional training program was applied to the control group during the research. In addition to
the institutional curriculum, experimental group have also received experimental drama practices. At
the B1 and B2 levels, a total of 10 practices were implemented. At the end of both levels, exams were
applied to learners. The final scores of the learners in the speaking tests were analyzed by the "Mann
Whitney U" test. In addition, it was analyzed by the "Wilcoxon" test whether there was a meaningful
correlation between B1 and B2 posttest total scores of the experimental group and the control group. At
the end of the experiment, the speaking skills of the experimental and control groups were measured
and compared. As a result, it has been found that the creative practices used in teaching Turkish as a
foreign language have various positive effects on the speaking skills of the learners.
Tez No İndirme Tez Künye
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Yabancı dil öğrenmek, hedef dilde sadece dilbilgisi alıştırmaları yapmak ya da kelime ezberlemek
değildir. Aynı zamanda, hedef dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de geliştirmektir.
Bu dört beceriden konuşma becerisi, geliştirilmesi en zor olduğu düşünülen beceridir. Yabancı dil
edinimini gerçekleştiren bir bireyden, hedef dili iletişimsel olarak kullanabilmesi ve içinde bulunduğu
duruma göre kendini sözlü olarak ifade edebilmesi beklenmektedir. Bu sebeple, yabancı dil olarak
Türkçe sınıflarında, öğrencileri bu hedefe ulaştırmak için iletişimsel konuşma etkinliklerine yer
verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, yabancı dil olarak Türkçe derslerinde kullanılan İstanbul ve
Yedi İklim A1 ve A2 düzeyi ders kitapları, konuşma etkinliklerinin bulunma sıklığı ve iletişimsel olup
olmadığı açısından incelenmiştir. Bu inceleme sonunda Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerinde
İletişimsel Dil Öğretimi prensipleriyle hazırlanmış konuşma etkinliklerinin yetersiz olduğu görüşüne
varılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanmak amacıyla, A1 ve
A2 düzeyleri için iletişimsel konuşma etkinlikleri önermektir. Alanda eksik olduğu düşünülen bu
materyaller aracılığıyla, öğrenenlerin eğlenerek öğrenmesi, gerçek hayata yakın durumları tecrübe
etmesi, konuşma kaygılarının üstesinden gelmesi ve hedef dilde kendilerini sözlü olarak ifade
edebilmeleri hedeflenmektedir.
Learning a foreign language means not only doing grammar exercises or memorizing words in the
target language but also developing reading, writing, listening and speaking skills simultaneously. Of
all four skills, speaking is believed to be developed the hardest. An individual who accomplishes the
acquisition of a foreign language is expected to use the target language communicatively and be able to
express himself/herself orally in different contexts. Accordingly, communicative speaking activities
should be incorporated in the classes where Turkish is taught as a foreign language to help students
attain this goal. In this regard, İstanbul and Yedi İklim A1 and A2 level course books which are used in
Turkish as a foreign language classes have been reviewed in terms of the number of communicative
activities they have and how communicative they are. As a result of the review of these books, it has
been observed that the number of communicative activities embracing the principles of Communicative
Language Teaching has been insufficient. This study attempts to suggest communicative speaking
activities for A1 and A2 level classes in teaching Turkish as a foreign language. It is aimed that
learners have fun while learning, experience real-life situations, overcome their speaking anxiety and
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be able to express themselves orally in the target language through these materials which are thought to
be missing in the field.
Mehmet Yılmaz, Doç.Dr., Adıyaman Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin Türkçe öğretim yöntemleriyle ilgili görüşlerinin ele alındığı
bu araştırmada amaç, yabancılara Türkçe öğretiminde çizgi filmin kullanımına ilişkin öğretici
görüşlerini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma deseni olan basit betimsel analiz desenine
dayanmaktadır. Bu desen bağlamında araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği
kullanılmıştır. Bu form "Google form" ile öğreticilere gönderilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu
Şanlıurfa'da "Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi" (PICTES)
kapsamında Geçici Eğitim Merkezlerinde ve Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan 45 öğreticidir.
Araştırma basit betimsel analiz özelliği taşıdığı için 45 öğreticinin görüşüyle sınırlıdır. Bu öğreticilerin
26'sı kadın, 19'u erkektir. Bu araştırmanın örneklemi sistematik örneklemdir. Araştırmada, öğretici
görüşleri "Ö1, Ö2, Ö3…" şeklinde kodlanmıştır. Görüşleri incelenen 45 öğretici, yabancılara Türkçe
öğretiminde çizgi film kullanımının Türkçe öğretimine katkı sağladığına, öğrenme sürecini eğlenceli
hale getirdiğine ve çizgi filmlerin kültür aktarımında önemli rol oynadığına değinmiştir. Bunun yanı
sıra öğreticiler, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak çizgi filmlerin dil açısından açık ve
anlaşılır, kültürel unsurları ve değerleri içeren, olumsuz içerik bulunmayan ve sadece eğlenceye
dayanmayan özellikte olması gerektiğini belirtmiştir.
The aim of this study is examining the views of Turkish teachers on Turkish teaching methods as a
foreign language. The research is based on a simple descriptive analysis method which is a qualitative
research method. In the context of this method, the interview technique was used from qualitative
research methods. This form was sent to the instructors via 'Google form'. The working group of this
research is 45 instructors who are working in Temporary Education Centres and Public Education
Centres in the cope of Project on Promoting Integration of Syrian Children into Turkish Education
System (PICTES). The research is limited to the views of the 45 instructors as it has a simple
descriptive analysis feature. 26 instructors are female and 19 instructors are male. The sample of this
research is a systematic sample. In the research, the instructors' views were shown as Ö1, Ö2, Ö3 and
so on. The 45 instructors, whose opinions were examined, stated that use of cartoons in Turkish
teaching contributes to the teaching of Turkish, makes the learning process fun and plays an important
role in the culture transfer. In addition to this, they stated that the cartoons which will be used in
Turkish teaching to foreigners should have clear and understandable language, include cultural
elements and values and be suitable for learners' levels, be without negative subjects and be not only
based on entertainment.
Mehtap Özden, Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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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 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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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,
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,
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Dil bilgisi öğretimi, Türkçenin yabancılara öğretiminde dört temel becerinin (dinleme, okuma,
konuşma ve yazma) yanında yer alan önemli bir bilim dalıdır. Eğitim sistemimizin benimsediği
yapılandırmacı yaklaşıma göre dil bilgisi öğretimi başlı başına bir amaç değildir. Dil bilgisi bir şeyi
anlamak ve bu anlamı aktarmak için kullanılmalıdır. Anlamın oluştuğu yer metinlerdir. Bu bağlamda
yabancılara Türkçe dil bilgisinin öğretiminde özel metin kullanımı önemli bir yer teşkil etmektedir.
Yapılan bu araştırma, karma gömülü deneysel bir çalışmadır. Bu yöntemde nicel ve nitel veriler bir
arada kullanılmıştır. Nicel ve nitel veriler ayrı ayrı elde edilip çalışmanın sonunda ilişkilendirilmiştir.
Araştırmanın nicel verileri SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programına göre analiz
edilmiştir. Nitel verileri ise içerik analizine göre çözümlenmiştir. Çalışmanın örneklemini Moskova
Devlet Sosyal Bilimler ve Ekonomi Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde okuyan B1 seviyesindeki
öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın problem
durumu, amaç, önem, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmektedir. İkinci bölümde çalışmanın kuramsal
çerçevesi yer almaktadır. Üçüncü bölümde çalışmanın yöntemine değinilmektedir. Dördüncü bölümde
ise bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Araştırmanın son bölümünde tartışma, sonuç ve öneriler yer
almaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisinin öğretiminde özel metin kullanımını ve bu
metinlerin öğrenci başarısına etkisini inceleyen bu çalışma sonucunda; yabancılara Türkçe dil
bilgisinin öğretiminde amaca yönelik, hızlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayacak özel metinlere ihtiyaç
olduğu ve bu metinlerin dil bilgisi öğretimini kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler:
Yabancılara Türkçe öğretimi, dil bilgisi öğretimi, özel metin kullanımı.
Teaching of grammar is an important field of science in the Teaching of Turkish to foreigners in
addition to four basic skills (listening, reading, speaking and writing). According to the constructivist
approach adopted in our education system, teaching of grammar is not a stand-alone purpose. Grammar
should be used to express something and convey this meaning to others. Text is space in which
meaning is formed and unearthed. In this context, the study is of crucial importance for teaching
Turkish grammar. The study is of "mixed-embedded experimental" character. In this method,
quantitative and qualitative data are given together. Quantitative and qualitative data are obtained
separately and associated together at the end of the study. The quantitative data of the study are
analyzed by means of SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). The qualitative data are
analyzed according to content analysis. The sample of the study includes the students at B1 level
having education in Moscow State University Social Sciences Department and Economy University
Turkology Department. The study includes 5 parts. In the first part, the status of problem, its
importance, assumptions, limitations and definitions are provided. The second part gives the
conceptual context of the study. The third one deals with the methodology of the study. The fourth part
is comprised of findings and comments. The final part of the study lists discussion, conclusion and
recommendations. It is identified as a result of this study analyzing the use of special texts in teaching
Turkish grammar to foreigner and the impact of them on student achievement that there is a need for
special texts that will ensure fast and permanent learning in teaching Turkish grammar to foreigners
and the use of such texts facilitates grammar teaching. Keywords: Teaching of Turkish to foreigners,
teaching grammar, the use of special texts.
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Dil öğretiminde girdiyi sağlayan beceriler dinleme ve okumadır. Birey öğrenmek istediği dile işitsel
olarak maruz kalmalı yahut okumalıdır ki söz varlığı zenginleşsin. Söz varlığına sahip olan kişi, çıktı
olarak konuşabilir yahut yazabilir. Bu sebepledir ki dil öğretiminde okumayı sağlayacak materyaller ve
bu materyallerin seviyeye uygun içerikte olması, söz varlığını zenginleştirmesi mühimdir. Bir dilin
içinde; bağlı olduğu milletin tarihi, kültürü, örf ve adetleri, yaşanmışlıkları, duygu ve düşünceleri
gizlidir. Bir dili anlamak ve iyi yorumlayabilmek için o dilin yaşadığı coğrafyayı, dilin ait olduğu
milletin tarihi olaylarını ve kültürel değerlerini iyi bilmek gerekir. Bu sebeple Yabancılara Türkçe
Öğretiminde kullanılacak olan okuma materyalleri dil bilgisi kuralları ve söz varlığı açısından seviyeye
uygun olmakla birlikte yabancı kültürlere kendi kültürel değerlerimizi,tarihimizi,örf, adet ve
ananelerimizi birinci ağızdan doğru şekilde anlatmayı ve tanıtmayı amaç edinmelidir. Bu vesile ile
yabancıların dilimizi öğrenirken tarihimizi ve kültürel değerlerimizi öğrenmeleri sağlanmalı diğer
ülkelerde farklı amaçlarla yazılan yahut anlatılan olumsuz yargılar olumlu yöne yönlendirilmelidir.
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi için pek çok kaynak olsa da takviye okuma kitaplarında aynı
durum söz konusu değildir. Seviye başına en az 50 kitap okunması varsayıldığında bu yoğunlukta
takviye okuma kitaplarının olmadığı gözlenmiştir.Ayrıca yapılan çalışmalar incelendiğinde Türk
yazarlarına ait eserlerin çeşitli seviyelere uyarlandığı tespit edilmiş olsa da bu yazarların yakın dönem
ve erkek yazarlar olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti
Devleti döneminde yaşamış, tarihe bizzat tanıklık etmiş kadın yazarımızı tanıtmak, tarihimize karşı
merak iv uyandırmak, Türk hikâyelerinden birinin üzerinden, Türk kadınlarının gerek cephede gerekse
sanat dünyasında yer alabileceğinin mesajını vermek ve etkinlik temelli bir okuma materyali
hazırlamaktır. Metin seviyeye uyarlanırken Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ölçüt olarak alınmıştır.
Bu çalışmada Halide Edip Adıvar'ın tüm eserlerine ulaşılmış kısa ve Kurtuluş Savaşı zamanında
yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı yansıttığı için "Himmet Çocuk" hikâyesi belirlenmiştir. Metin,
Arap alfabesi ile yazılmış ilk baskısından Latin harflerine aktarılmış, üç uzmana gösterilerek aktarımın
doğruluğu teyit ettirilmiştir. Metin; Avrupa Ortak Diller Çerçevesine göre öğrencilerinin dil
kazanımları, dil bilgisi ve sözcük bilgisi dikkate alınarak B1-B2 seviyesine göre sadeleştirilerek,
uyarlanmıştır. Metnin seviyeye uygun sadeleştirilmesinde objektif ve bilimsel veriler dayanak
gösterilerek çalışmanın hazırlandığı varsayılmaktadır. Seviyeye uyarlanan metnin sonuna web. 2.0
araçları kullanılarak okuma/anlama, dinleme/anlama, konuşma ve yazma becerileri alanlarına yönelik
özgün etkinlikler ile metinde geçen kelimelerden oluşan sözlük hazırlanmıştır. Yapılan çalışma
Türkiye'de farklı illerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere
gönderilmiş, seçilen hikâye ve hazırlanan etkinliklerle ilgili anket uygulanmıştır. Anket sonucunda
metnin uygun, etkinliklerin ise özgün bulunma oranı %97 çıkmıştır.
The skills that provide input in language teaching are listening and reading.The individual should be
exposed to or read to the language he wants to learn so that his vocabulary increases.Only the person
who has the vocabulary can speak or write as output. For this reason, it is important that the materials
that will enable reading in language teaching and that these materials are appropriate to the level. In a
language; the history, culture, customs and traditions, experiences, feelings and thoughts of the nation
to which it belongs are hidden. In order to understand and interpret a language well, it is necessary to
know the geography where the language lives, the historical events and cultural values of the nation to
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which the language belongs. For this reason, the reading materials to be used in teaching Turkish to
foreigners should be appropriate to the level of grammar rules and vocabulary, but they should aim to
explain and introduce our own cultural values, history, customs, traditions and mintings to foreign
cultures correctly. On this occasion, foreigners should learn about our history and cultural values while
learning our language and the negative judgments written or explained for different purposes in other
countries should be directed to the positive direction.Although there are many sources for Teaching
Turkish as a Foreign Language, this is not the case in supplementary reading books. Considering that at
least 50 books should be read per level, it is observed that there are no supplementary reading books of
this intensity. In addition, although it was found out that vi the works of Turkish writers were adapted
to various levels, it was observed that these writers were recent and male writers. The aim of this study
is to introduce our woman writer who has lived in the period of The Ottoman Empire and Turkish
Republic and who has personally witnessed the history , to arouse curiosity in our history by giving
samples of storytelling by giving the message that the Turkish woman could take place both in front
and art.When adapting the text to the level, the Common European Framework of Reference was taken
as a criterion. In this study, all the works of Halide Edip Adıvar have been reached and the sample has
been determined as Himmet Çocuk story since it is short and it reflects a situation that may or may
have happened during the War of Independence.The text was transferred from the first edition which
was written in Arabic alphabet into Latin letters and it was shown to 3 experts to confirm the
correctness of the transfer.The Text has been simplified and adapted to the level of B1-B2, taking into
account of the language acquisition, the grammar and vocabulary knowledge of the students, according
to the Common European Framework of Reference.In the simplification of the text to the level, it is
assumed that the study was prepared with reference to objective and scientific data. At the end of the
text which was adapted to the level, a dictionary consisting of the words in the text and original
activities for reading / comprehension, listening / comprehension, speaking and writing skills were
prepared by using web.2.0 tools. The study has been sent to teachers in different cities of Turkey who
are working in schools affiliated to the Ministry of Education and ,and a questionnaire was applied on
the selected story and activities prepared. As a result of the questionnaire, the rate of finding the text
appropriate and the activities original was %97. vii Key Words: activitiy for writing skills, Halide Edip
Adıvar, listening, reading-comprehension,
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Dizin:
Bu araştırmanın amacı yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olan Yunus Emre Enstitüsü
Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe öğretim seti A1/A2/B1/B2 ders
kitaplarında yer alan kalıp(ilişkili) sözleri ve deyimleri tespit etmek; her iki kitapta seviyelere göre
deyim ve kalıp söz kullanım sıklıklarını karşılaştırmaktır. Bu amaçla 4 düzeyde 8 farklı ders kitabı
incelenmiştir. Verilerin analizinde Microsoft Excell programı kullanılarak yeni bir ana veri tablosu
oluşturulmuştur. Ayrıca Yedi İklim veri ve İstanbul veri tabloları arasındaki ortaklıklar Excell 'deki
"düşe yara, eğer, eğer hata vb." formülasyonlar kullanılarak kodlanmıştır. Her bir veri satırı Uniqe
Kayıt (Benzersiz Kayıt) oluşturularak tanımlanmıştır. Ayrıca veri tutarlılığını sağlayabilmek için
sözlerdeki boşluklar, küçük/büyük harf ve imla işaretleri standartlaştırılmıştır. Araştırmanın modelinde
tarama yöntemi ve doküman analizi yöntemi birlikte kullanılmıştır. İncelenen ders kitaplarında deyim
ve kalıp sözlerin benzerliği ve farklılıkları dil düzeylerine göre tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda
Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti'nde İstanbul Yabancılar için Türkçe Öğretim
Seti'ne oranla daha fazla deyim ve kalıp söze yer verildiği saptanmıştır.
The purpose of this research is to identify the routines (related words) and idioms available in Yedi
İklim Turkish Teaching Set of Yunus Emre Institute and Turkish Teaching Set for Foreigners
A1/A2/B1/B2 Textbooks of Istanbul, which are prepared to teach Turkish to foreigners; and compare
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the usage frequency of idioms and routines. For this purpose, 8 different textbooks on 4 different
linguistic levels were examined. A new master data table was created for data analysis by utilizing
Microsoft Excel software. Also, similarities between Yedi Iklim and Istanbul data coded by using
Excel formulations such as "vlookup, if, value_if_error" Each data row defined by creating a Unique
Record. Besides, spaces, lower and uppercases, and orthography are standardized to ensure data
consistency. Scanning and document analysis methods were used together in the research model. In the
examined textbooks, similarities and differences of idioms and routines were identified according to
linguistic levels. As a result of the research, it was found that Yedi İklim Turkish Teaching Set of
Yunus Emre Institute contains more idioms and routines than the Turkish Teaching Set for Foreigners
of Istanbul.

Meltem Ekti, Dr.Öğr.Ü., Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı
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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
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Turkish as a Foreign Language, Semantics, Semiotics, Memory Studies.
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Bu çalışmanın amacı, televizyon reklamlarının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde etkinliklerle
beraber dil öğretim çalışmalarında ve kültürel öğelerin sunumunda nasıl kullanılabileceğini ortaya
koymaktır. Teknolojinin hızla ilerlemesi, birçok alanda hayatımızı da şekillendirmeye başlamıştır. Bu
da iş, gezi ve eğitim gibi sektörlerde, farklı ülkelerle iletişim kurma ihtiyacı doğurmuştur. İletişimin en
büyük anahtarı dildir. Öğrenilen her dil farklı bir kapı açmakta, açılan her kapı da insanoğlunun
gelişimi için artı bir adım sayılmaktadır. Dil öğrenme ve öğretme bir sektör haline gelmiş ve dünyanın
her yerinde açılan özel ve devlet kurumlarına bağlı kurslar, yine devlete bağlı okullar, özel ya da devlet
üniversitelerine bağlı enstitüler içerisinde dil öğretimi yapılmaktadır. Tüm bu kurumlar bünyesinde
günümüze kadar geliştirilen yaklaşım ve yöntemler ışığında rehber ve yardımcı kitapların, her türlü
malzemenin, sınıf içi ve dışı yapılan etkinliklerin ve öğreten eşliğinde yapılan birçok alıştırmanın gün
be gün yeniden şekillendiği ve geliştirildiği gözlemlenmektedir. Bu noktada yabancı dil öğrenim ve
öğretiminde konumuz olan teknolojik aletler ve bunların içerisinde de televizyon( medya) devreye
girmektedir. Gelişen dünya koşullarında dil öğretiminde de teknolojinin kullanılması artık bir ihtiyaç
olduğu fark edilmiştir. Bilgisayar, televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi yerel ve uluslararası yayın
yapan ve malzeme olarak kullanabileceğimiz tüm teknolojik unsurlar da sürekli kullanılmaktadır.
Özgün metinler dediğimiz güncel ve yaratıcı noktaları içeren metinlere rahatlıkla ulaşabileceğimiz bu
aletlerin birçok açıdan da öğrenene kolaylık sağlayacağı tahmin edilmektedir. Çalışmanın birinci
bölümünde, genel anlamda yabancı dil öğrenimi ve öğretimi, Avrupa Ortak Başvuru Metni ve
günümüze kadar geliştirilen yaklaşım ve yöntemler ışığında Yabancılara Türkçe Öğretiminde
kullanılabilecek yöntem ve yaklaşımlardan bahsedilmiştir. İkinci üçüncü bölümde, dil öğreniminde
malzemenin yeri ve kullanımı, konumuz olan televizyon( medya) reklamlarının kullanılma amacı ve
yabancı dil öğretimine nasıl bir katkısı olabileceği açıklanmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde, Yeni
Hitit Ders kitabında A2 seviyesi için verilen dil bilgisi kuralları ve kelime dağarcığı doğrultusunda,
seçilen reklamlar, metinleriyle beraber verilmiş ve örnek etkinliklerle Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretiminde nasıl kullanılabileceği konusuna değinilmeye çalışılmıştır. Son bölümde ise çalışmamızın
sonunda ulaşabildiğimiz bilgiler değerlendirilmiş ve bu bilgiler ışığında televizyon reklamlarının
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde nasıl kullanılabileceğine dair önerilerde bulunulmuştur.
Yapılan çalışmanın Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: televizyon, reklam, dil öğretimi, Türkçe'nin öğretimi,
This study's goal is to set forth how presentation of cultural elements and studies for language teaching
in Teaching Turkish as a Foreign Language may become by using television advertisements along with
activities. Rapidly developing technology is shaping our life in various areas. This bears a
communication necessity with other countries in sectors like business, travel and education. The main
key of communication is language. Each learnt languages open separate doors which are accounted as a
positive step towards developments in human life. Teaching and learning language has become an
individual sector and language teaching is performed by courses in private or state agencies and in
schools or institutions of state or private universities all around the world. In light of approaches and
methods developed in all these institutions until today, guide and contributory books, any kind of
material, activities inside or outside class and many practices with teacher are taking form and
developing day by day. At this point, our subject technological instruments and television (media) step
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in language teaching and learning. On the condition of a developing world, using technology in
teaching language has become a necessity. Technological elements such as computer, nationally and
internationally broadcasting television, radio and magazines are perpetually used by people and thus
can be used as materials. Through these materials, original texts including current and creative points
are easily available and they help learners in many ways. In first part of the study, learning and
teaching foreign language in general, Common European Framework, developed approaches and
methods until today and how these approaches and methods can be used in teaching Turkish to
foreigners are all mentioned. In second and third, place and application of material in learning
language, aim of TV advertisements and how they can help foreign language teaching are tried to be
explained. In forth, selected advertisements are given with their texts through grammar rules and
vocabulary in New Hittite Course Book for A2 level and it is tried to be mentioned how they, along
with sample activities, can be used in Teaching Turkish as a Foreign Language. At last, our received
data at the end of the study is examined and suggestions are made for how TV advertisements can be
used in Teaching Turkish as a Foreign Language. Our study is believed to contribute to the field of
Teaching Turkish as a Foreign Language. Key Words: television, advertisement, language teaching,
teaching Turkish
Tez No İndirme Tez Künye
585761
Yabancılara Türkçe öğretiminde sözcük öğretim yollarının yabancı dil
olarak Türkçe öğretimindeki ders kitaplarına yansıması / The reflection
of teaching vocabulary ways in teaching Turkish as a foreign language
course books
Yazar:DUYGU ELMAS DİNDAR
Danışman: 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:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
129 s.

Bu çalışmada, yabancı dil öğretiminde sözcük öğretimi ve yabancı dil öğretim yöntemleri
araştırılmıştır. Sözcük öğretiminde strateji eğitimi vurgulanmıştır. Bu çalışma yabancı dil öğretiminde
önemli bir role sahip olan sözcük öğretiminin yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında nasıl ortaya
koyulduğunu göstermeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada B1 seviyesinde Türkçe ders kitaplarında sözcük
öğretim teknikleri ve alıştırmaları araştırılmış ve kullanım sıklıkları incelenmiştir. Çalışmanın ilk
bölümünde yabancı dil, ikinci dil, yabancı dil öğretim yöntemleri değinilmiştir. İkinci bölümde sözcükkültür ilişkisi ve sözcük- bellek ilişkisine ve strateji eğitimine değinilmiş, sözcük öğretiminde
kullanılan materyallere yer verilmiştir. Aynı zamanda sözcük öğretiminde baskın olan becerilere ve
sözcük öğretiminde etki eden kazanımlara yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde yazınsal
metinlerle sözcük öğretimine değinilmiştir. Dördüncü bölümde sözcük öğretim tekniklerinin kullanılan
materyallere yansıması ortaya koyulmuştur. Son bölümde ise yabancı dil olarak Türkçe öğretimi B1
düzeyinde kullanılan kitaplarda sözcük öğretim yollarına ne ölçüde yer verildiği ortaya koyulmuştur.
In this study, vocabulary teaching in foreign language and foreign language teaching methods are
investigated. Strategy training is emphasized in vocabulary teaching. This study aims to present how
vocabulary teaching, having an important role in language teaching, is taught in Turkish as a foreign
language course books. This this research, the vocabulary teaching techniques and exercises in B1
Turkish course books will be investigated, and their frequencies will be examined. In the first part of
the study, foreign language, second language, foreign language teaching methods and strategy
education are mentioned. In the second part, the relationship between vocabulary- culture and
vocabulary- memory is mentioned. At the same time, the skills that are dominant in teaching
vocabulary and achievements in vocablary are mentioned. In the third part of the study, vocabulary
teaching with literary texts is mentioned. In the fourth part, the teaching techniques of vocabulary
teaching are reflected in the materialsused. In the last part, it is revealed to what extent vocabulary
teaching ways are included in books in Turkish B1 level.
Tez No İndirme Tez Künye
585428
Yabancı dil olarak türkçe öğretiminde dil bilgisini destekleyici metin
odaklı malzeme geliştirme (A1 düzeyi): Okuma beceresi örneği /

Durumu
Onaylandı
Yüksek

460

Developing text-oriented materials related to grammar in teaching turkish
as a foreign language (A1 level): Reading skill example
Yazar:SABRİYE ÖZDENİZ
Danışman: DOÇ. DR. MELTEM EKTİ
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 ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:

Lisans
Türkçe
2019
146 s.

Son yıllarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında pek çok araştırma ve geliştirme faaliyeti
yapılmaktadır. Araştırmalar alanın eksiklerini veya aksayan yanlarını tespit edip bunları düzelterek
katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Uygulamada alanı geliştirmek ve iyileştirmek için ise yabancı dil
olarak Türkçe öğretimi için kullanılabilecek öğretim malzemeleri geliştirilmekte ve üretilmektedir. Bu
malzemelerin bir kısmı derslerde kullanılmak üzere okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini
geliştirecek biçimde hazırlanan ders kitaplarından oluşurken bir kısmı da bu becerilerden herhangi
birine yönelik hazırlanmış etkinliklerden oluşmaktadır. Dil öğretiminde dört becerinin
desteklenmesinin yanında bunların daha etkili ve verimli kullanılması için öğrenilmesi gerekli olan dil
bilgisinin desteklenmesi gerekmektedir. Günümüzdeki yaklaşım ve yöntemlerle dil bilgisi, eski
yaklaşım ve yöntemlerdeki gibi dil öğretiminin merkezinde değildir. Bunun yerine sağlıklı bir
iletişimin sağlanmasına yardımcı olacak bir konumda yer almaktadır. Bu yüzden hazırlanan
malzemeler diğer becerilerle desteklenerek hazırlanmaya çalışılmaktadır. Alanda bu şekilde hazırlanan
dil öğretim malzemelerinin oldukça az olduğu görülmektedir. Dil bilgisini okuma metinleri ile
desteklenmesinin ise öğrenicinin kuralı görmesi, alımlaması ve üretime geçebilmesi için başarılı bir
adım olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde A1 düzeyinde dil
bilgisini destekleyici okuma malzemesi geliştirme çalışmasının gerekli olduğu düşünülmüştür.
In recent years, many research and development activities are being carried out in the field of teaching
Turkish as a foreign language. The researches aim to make contribution by detecting the deficiencies or
the dissimilar sides of the field and correcting them. In order to improve the field, many teaching
materials used for teaching Turkish as a foreign language are developed and produced. Some of these
materials are composed of textbooks prepared to improve reading, listening, speaking and writing skills
to use in the courses, while some of these materials are composed of activities intended for one of these
skills. In addition to supporting four skills in language teaching, it is necessary to support the grammar
that is required to be learned in order to use these skills more effectively and efficiently. Grammar
learning is not at the center of language teaching, such as old approaches and methods, with modern
approaches and methods. Instead, it is in a position to help providing an effective communication.
Because of all of these, the materials prepared as supporting by the other skills. It is observed that
language teaching materials prepared in this way are relatively small. It is thought that supporting
grammar with reading texts will be a successful step for the learner to see, acquire and develop the
grammar rules. Because of this reason, it is thought that it is necessary to develop reading material that
supports grammar at A1 level in Turkish teaching as a foreign language.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
559617
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni çerçevesinde yabancı dil olarak
Onaylandı
Türkçe öğretimi programı önerisi: A1-A2 / A proposal for Turkish teaching Yüksek
program as a Foreign Language in the Scope of the Common
Lisans
Frameworkprogram: A1-A2
Türkçe
Yazar:ELA YILMAZ
2019
Danışman: DOÇ. DR. MELTEM EKTİ
542 s.
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:Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi = Common European
Framework of Reference for Langugage ; Dil öğretimi = Language
teaching ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
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language teaching ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching
methods
Bu çalışmada, Avrupa Ortak Başvuru Metni esas alınarak yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik
A1-A2 seviyede bir program önerisi hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Yabancı
Dil Olarak Türkçe öğretiminde yaygın olarak kullanılan Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe
Öğretim Seti Öğretmen Kitabı A1-A2 seviye ve Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe A1A2-B1 Öğretmen Kılavuz Kitabı A1-A2 seviyesi bölümleri incelenmiştir. İncelemeler sonucunda
kitaplardaki kazanımlar ve temalar T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A1 Seviyesi Almanca Kurs Programı ve T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yabancı Diller Almanca A2 Seviyesi
Kurs Programı ile karşılaştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda her iki kitapta T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A1 Seviyesi
Almanca Kurs Programı ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Yabancı Diller Almanca A2 Seviyesi Kurs Programı'na benzer tema ve kazanımlara yer verildiği
görülmekle birlikte araştırmamızda yararlandığımız kaynaklarda konuların sıralanmasında, tema
sayılarında farklılıklar olduğu, bunun için kazanımların dağılımında da farklılıklar olduğu
görülmektedir. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda her iki öğretmen kılavuz kitabı ve
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Kurumları
Yabancı Diller A1 Seviyesi Almanca Kurs Programı ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü Yabancı Diller Almanca A2 Seviyesi Kurs Programı'ndan elde edilen
kazanımlar çalışmanın amacına uygun olarak 5(beş) tema başlığı ve her tema için 4(dört) konu başlığı
altında yeniden düzenlenmiştir. Araştırmanın sonucunda Avrupa Ortak Başvuru Metni çerçevesinde
Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretimiyle ilgili bir program önerisi hazırlanmaya çalışılmıştır.
The general purpose of this study is to prepare the syllabus proposal for teaching Turkish as a foreign
language at A1-A2 levels in terms of Common European Framework of Reference for Languages. In
accordance with this purpose, Yunus Emre Institute Yedi İklim Turkish Teaching Series Teacher's
Book at A1-A2 levels and Gazi University TÖMER Turkish for Foreigners at A1-A2-B1 levels
Teacher's Guidebook,which are the most commonly used for teaching Turkish as a foreign language,
were analyzed and evaluated. As a result of the analysis, the achievements and themes in the books
were compared with Turkish Republic Ministry of National Education General Directorate of Lifelong
Learning Non-Formal Education Institutions Foreign Languages at A1 Level German Course Program
and Turkish Republic Ministry of National Education General Directorate of Lifelong Learning NonFormal Education Institutions Foreign Languages at A2 Level German Course Program. As a result of
the studies, it has seen that both books include themes and achievements similar to the Turkish
Republic Ministry of National Education General Directorate of Lifelong Learning Non-Formal
Education Institutions Foreign Languages at A1 Level German Course Program and Turkish Republic
Ministry of National Education General Directorate of Lifelong Learning Non-Formal Education
Institutions Foreign Languages at A2 Level German Course Program. However, it is observed that
there are differences in the number of the themes and the ranking of the subjects in the sources we use
in our research and from this aspect it is considered that there are differences in the
achievements.Regarding the purpose of the study, the achievements derived from Turkish Republic
Ministry of National Education General Directorate of Life long Learning Non-Formal Education
Institutions Foreign Languages at A1 Level German Course Program and Turkish Republic Ministry of
National Education General Directorate of Lifelong Learning Non-Formal Education Institutions
Foreign Languages at A2 Level German Course Program are rearranged as five theme titles under four
topicsin terms of Common European Framework of Reference for Languages. At the end of there
search, a syllabus proposal for teaching Turkish as a foreign language is prepared based on Common
European Framework of Reference for Languages.
Tez No İndirme Tez Künye
567613
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde b1 seviyesi için materyal olarak
sözlük geliştirme / Developing dictionary material in teaching Turkish as a
foreign language
Yazar:MURAT KÜÇÜK
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MELTEM EKTİ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
653 s.
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Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Bilişim teknolojisi = Information technology ; Türkçe sözlükler =
Turkish dictionaries ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Çok duyulu dil öğretimi = Multisensory language teaching ; Öğretim
teknolojileri ve materyal geliştirme dersi = Instructional technologies and
material development course ; İkinci dil öğretimi = Second language
teaching
Çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için sözcük öğretimine yönelik B1 düzeyinde
dinleme ve anlama materyali geliştirmektir. Geçmişten günümüze yabancı dil öğretimi çeşitli yöntem
ve tekniklerle sağlanmaya çalışılmıştır. Yabancı dil öğretimini daha etkin kılan, kalıcılığı sağlayan ve
kullanımı kolay olan bir materyale her zaman ihtiyaç duyulduğu yadsınamaz bir gerçektir. Türkçenin
yabancı dil olarak öğretimi ise henüz gelişmekte olan bir alandır. Bu alanda çağdaş yaklaşım ve
yöntemlere uygun materyal eksikliği yaşandığından, özgün, kalıcı ve güncel materyallere ihtiyaç
duyulduğu düşünülebilir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretimine katkı sağlaması
hedeflenen bir çalışmaya ihtiyaç olduğu fark edilmiş ve özgün bir materyal hazırlanmıştır. Günday
(2015) multimedya araç ve materyallerinin yabancı dil öğretiminde kullanılmasıyla daha etkili bir
öğrenme sağlanacağını savunmaktadır. Günümüz neslinin teknoloji ile olan ilişkisi düşünüldüğünde
dijital bir materyalin geliştirilmesi söz konusu kitleye hitap edebilir. Arıkan ve Alemdari'ye (2012)
göre hedef dilde başarılı bir şekilde iletişim kurabilmek için yeteri kadar sözcük bilmek gereklidir. Bu
bağlamda hedef dilde sözcük dağarcığının etkili iletişim açısından büyük bir öneme olduğu
belirtilebilir. Gairns ve Redman (2002) ise sözcük öğretiminde görsellik kullanımının etkili olduğunu
belirtmektedir. Bu bağlamda ilgili çalışmamızda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında B1
düzeyinde kullanılan Yabancı Dil Olarak Türkçe Gazi Üniversitesi, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe
Ders Kitabı, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve Yedi İklim Türkçe taranmıştır. Söz konusu
kitaplardan sözcükler ve günlük hayatta sıkça kullanılan ifadeler çıkarılarak anlamları bulunmuş,
sözcüklerin türleri belirtilmiş, her bir sözcüğe örnek cümle ve sözcüğü görsel anlamda ifade eden bir
görsel eklenmiştir. Birden fazla duyuya hitap edebilmek adına sözcüklerin seslendirilmesi yapılmış ve
işaret dilindeki karşılıkları da çalışmaya dâhil edilmiştir. İlgili çalışmamızda materyalin etkililiğine
yönelik deneysel bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler açısından
materyalin ne derece etkili olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu çalışma Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretimi alanına ve kullanmak isteyenlere destek bir materyal olarak hazırlanmıştır.
This study aims to develop a material concerning both listening and comprehension skills for those
learning Turkish as a foreign language at B1 level. Various techniques and methods have been used in
the field of teaching foreign language from past to present. It is a fact that a material, which makes
language teaching efficient, provides permanence and is easy to handle, is a requirement at all times.
The field of Teaching Turkish as a Foreign Language is ever-developing. It can be thought that
materials which are authentic, permanent and up-to-date are needed because the lack of material exists
in that field. Within this context, it was noticed that a study that aims to contribute the field of
Teaching Turkish as a Foreign Language was needed and that is why this authentic material has been
prepared. Günday (2015) states that multimedia devices have an important impact on teaching foreign
language. When it is considered that the rising generation has close relationship with technology,
developing that kind of material may appeal to the relevant generation. Arıkan and Alemdari (2012)
state that vocabulary is important for people to communicate efficiently in the target language. So, it
can be said that vocabulary has great importance in terms of effective communication. Gairns and
Redman (2002) state that using visuality on materials is efficient. In this study, Yabancılar İçin Türkçe
Gazi Üniversitesi, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı and Yedi İklim Türkçe were scanned. Words and expressions which are frequently used in the
daily life were found. Also, their meanings and part of speech were given. An example sentence and a
visual item were given for each word. Each word has an audio and sign language in order to appeal
more senses. An experimental research has not been carried out to check its efficiency. So, this study
has not been evaluated in terms of its efficiency on those learning Turkish as a foreign language. This
study has been prepared as a support material in Teaching Turkish as a Foreign Language and for those
who want to use.
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu
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584736

Yabancı dil olarak türkçe öğretiminde/öğreniminde kelime kazanımına
Onaylandı
ilişkin oyun içerikli materyal geliştirme örneği: B1 düzeyi / An example Yüksek
of game themed material development related to vocabulary acquisition in Lisans
teaching/learning Turkish as a foreign language: B1 level
Türkçe
Yazar:SURİYE GÜLER
2019
Danışman: DOÇ. DR. MELTEM EKTİ
173 s.
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:Materyal geliştirme = Material development ; Oyunla öğretim =
Teaching with game ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching

Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde/öğreniminde kullanılabilecek B1 seviyesi için
kelime kazanımına ilişkin oyun içerikli materyaller geliştirilmeye çalışılmıştır. Alanda var olan destek
materyal eksikliğinden yola çıkılarak söz konusu çalışmanın yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla
literatürde yer alan çalışmalar, kullanılan kitaplar ve oyunlar incelenmiştir. Öğrencilerin, ders
içerisinde kazanması gereken kelimeleri, eğlenerek daha kolay anlaması ve bunların akılda kalıcı
olması amacıyla çeşitli kelime oyunları hazırlanmıştır. Kelime oyunları hazırlanırken kelimelerin
sınırlılıkları Ankara Üniversitesi TÖMER'in kullandığı "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe B1", Gazi
Üniversitesi TÖMER'in kullandığı "Yabancılar İçin Türkçe B1", İstanbul Üniversitesi TÖMER'in
kullandığı "İstanbul Yabancılar İçin Türkçe B1" ve Yunus Emre Enstitüsünün kullandığı "Yedi İklim
Türkçe B1" içerisinde yer alan temalar ve kelimelerle yapılmıştır. Oyunlarda, B1 seviyesindeki
kitaplarda ortak olarak yer alan "Eğitim, Boş zaman / Eğlence ve İş dünyası" konuları ele alınmıştır. Bu
konular çerçevesinde kitapların ilgili ünitelerindeki kelimelerden hareket edilerek oyunlar
tasarlanmıştır. Kelime seçiminde tek bir kitap üzerinden hareket edilmemiş, dört kaynaktan da konuya
uygun olabilecek kelimeler seçilmeye çalışılmıştır. Oyunlar ise var olan kaynak oyun materyallerinden
ve etkinliklerinden alınmıştır. İçerik tamamen dersin amacını destekleyici nitelikte tasarlanmaya
çalışılmıştır. Bu nedenle oyunların konuları belirlenirken hedef kitlenin öğrendikleri ve günlük
hayattaki ihtiyaçları ile birlikte dil öğrenme yaşı da göz önünde bulundurulmuştur. Oyunlar, kelime
öğretimi stratejileri, kelime öğretimi ilkeleri, materyal hazırlama sürecinde önemli etkenler ve Avrupa
Ortak Başvuru Metninde yer alan kazanım ve beceriler dikkate alınarak yapılmıştır. Ayrıca oyunlar, B1
seviyesine gelmiş çeşitli gruplara uygulanabilecek şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır.
In this study, game themed materials related to word acquisition were developed for Level B1 which
can be used in teaching/learning Turkish as a foreign language. Based on the lack of support materials
available in the field, the study was intended to be carried out. For this purpose, the literature studies,
books and games used were examined. A variety of vocabulary games have been prepared in order to
make the students understand the words they need to win in the course easier by having fun and to keep
them catchy. While preparing words for word games that the limitations of Ankara University "Yeni
Hitit Yabancılar İçin Türkçe B1", Gazi University "Yabancılar İçin Türkçe B1", İstanbul University
"İstanbul Yabancılar İçin Türkçe B1" ve Yunus Emre Institute "Yedi İklim Türkçe B1" in the themes
and words have been made. The games covered "Education, Leisure and Business" topics, which were
co-featured in the B1 level books. Within the framework of these issues, games are designed by
moving from the words in the related units of the books. The choice of words was not acted upon in a
single book, and the choice of words that might be appropriate to the subject was attempted in all four
sources. The games are taken from existing source game materials and activities. The content was
designed to support the purpose of the course. Therefore, when determining the subjects of the games,
the age of language learning was taken into consideration along with the needs of the target audience in
daily life. The games were made by taking into account word teaching strategies, principles of word
teaching, important factors in the materials preparation process and the attainment and skills contained
in the European Common Application Text. In addition, games have been tried to be prepared in such a
way that they can be applied to various groups that reach B1 level.
Tez No İndirme Tez Künye
651068
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarında ikilemelerin yapı, işlev
ve anlam açısından değerlendirilmesi / Evaluation of reduplications in
Turkish as a foreign language teaching books in terms of structure,
function and meaning

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
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Yazar:LEYLA NİMET YABACI
Danışman: 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:

2020
126 s.

Bu araştırmanın temel amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 ve B2 düzeyi öğrencilerinin
kaynak kitaplarında bulunan ikilemelerin dağılımını tespit edip bu ikilemeleri yapı, anlam ve işlev
açısından sınıflayarak incelemektir. Çalışmamızda aynı zamanda eğitim ve öğretim sürecinin temel
unsurları olan materyallere de genel anlamda yer verilerek, bir materyalin hazırlanma sürecinde hedef
grubun ve amacın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Türkçenin yabancı dil
olarak öğretiminde birçok materyal, araç ve gereç öğretici rehberliğinde kullanılmaktadır. Her materyal
hedef davranışın öğrenci tarafından kazanılmasını sağlayacak kimi özelliklere sahiptir. Nitekim bu
materyallerin dilin hızlı, kolay, doğru bir şekilde öğretilmesine katkıda bulunması elzemdir.
Çalışmamızda işitsel, görsel ve basılı materyallere kısaca değinilerek çalışmamızın oluşmasına
kaynaklık eden ders kitaplarının özelliklerine yer verilmiştir. Çalışmamızın üçüncü ve son kısmında ise
ikilemeler tanıtılmıştır. İkilemeler ele alındığı ilk zamanlardan beri sihirli bir yapı olarak görülmüş ve
oluşum süreci ile birlikte kendi içindeki kurallar merak konusu olmuştur. Dolayısıyla ikilemelerin
birçok çalışmanın ana eksenini oluşturduğu söylenebilir. Bu çalışmada da Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenenlerin özellikle kalıplaşmış yapıları veya kültürel kavramları öğrenmede çektikleri zorluklar göz
önünde bulundurularak kaynak kitaplarda yer etmiş ikilemeler incelenmiştir. İncelenen kitaplar
sırasıyla Yedi İklim B1 ve B2 Ders Kitapları; Yeni Hitit B1 ve B2 Ders Kitapları; İstanbul TÖMER B1
ve B2 Ders Kitaplarıdır. Araştırmaya konu olan kitapların hem okuma metinleri hem alıştırmaları hem
de dinleme metinleri incelenmiş, ikileme özelliği taşıyan sözcükler tespit edilmiş ve bunlar yapı, anlam
ve işlev yönünden değerlendirilerek Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimindeki önemi irdelenmeye
çalışılmıştır.
The main purpose of this study is to distribute the reduplications in the resource books of B1 and B2
level students who learn Turkish as a foreign language and to classify these duplications as structure,
task and function. In our study, we also tried to draw attention to the importance of the target group and
the purpose in the preparation process of a material by including the materials that are the basic
elements of the education and training process in general. In teaching Turkish as a foreign language,
many materials, tools and equipment are used under the guidance of the instructor. Each material has
certain properties that will enable the student to acquire the target behavior. As a matter of fact, it is
essential that these materials contribute to the fast, easy and correct teaching of the language. In our
study, the features of the textbooks that are the source of our work are given by briefly mentioning the
audio, visual and printed materials. In the third and last part of our study, reduplications are introduced.
reduplications have been seen as a magical structure since the first time they were dealt with, and the
formation process and the rules within itself have been a matter of curiosity. Therefore, reduplications
have formed the main axis of many studies. In this study, the reduplications that have been included in
the source books were examined, especially considering the difficulties of those who learn Turkish as a
foreign language, especially in learning stereotypes or cultural concepts. The analyzed books were,
respectively, Yedi İklim B1 and B2 Textbooks; Yeni Hitit B1 and B2 Textbooks; Istanbul TÖMER B1
and B2 Textbooks. Both the reading texts, the exercises and the listening texts of the books subject to
the study were examined and the ones with the feature of duplication were determined and evaluated in
terms of structure, meaning and function.
Tez No İndirme Tez Künye
649728
Arapça ile Türkçe arasındaki yalancı eşdeğerliklerin anlambilim ve
yorumbilim teorilerinden hareketle kelime öğretimine katkısı / The
contribution of false equivalents in Arabic and Turkish to learning
vocabulary with reference to the semantics and hermeneutics theories
Yazar:RADWA HASSAN ABDULLAH
Danışman: DOÇ. DR. MELTEM EKTİ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
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Onaylandı
Yüksek
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2020
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Konu:Dilbilim = Linguistics ; Doğu Dilleri ve Edebiyatı = Eastern
Linguistics and Literature ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Bu çalışmanın amacı Arapça-Türkçe yalancı eş değerli kelimelere odaklanılarak hazırlanmış destek
alıştırmaların Arap coğrafyasında yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine nasıl etki ettiği ve özellikle
sözcük öğrenimini nasıl etkilediğini tespit etmektir. Çalışmanın evreni anadili Arapça ve özellikle
Mısır uyruklu öğrencilerden, örneklemi Mısır'da Türk Kültür Merkezi; Kahire Yunus Emre
Enstitüsü'nde B1 düzeyinde Türkçe öğrenenlerden oluşmaktadır. Çalışmada yabancı dil olarak Türkçe
öğretmek amacıyla yazılan eski ve güncel eserler, kelime öğrenimi, anlambilim ve yorumbilim
açısından kelime, kelime öğretiminde ve öğreniminde baskın olan beceriler, kelime öğretiminde
kullanılan yöntemler ve yaklaşımlar, kelime öğreniminde ve öğretiminde kullanılan stratejiler,
teknikler ve faydalanılabilecek araçlar, yalancı eş değerlik ve onun araç olarak kullanılmasının kelime
öğretimine katkısına değinilmektedir. Ayrıca, Araplara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde B1
düzeyinde karşılanabilecek yorumlanmış yalancı eş değerli kelimeler listesi hazırlanmıştır. Veri
toplama için hazırlanmış ölçek sınav deney ve kontrol grubuna uygulanmış olup aralarındaki
farklılıklar SPSS İstatistik programı aracılığıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilerin analizi
sonucunda söz konusu kelimelere gereken önem verilmesine dikkat çekilebilecek ve doğru şekilde
öğretilmesine katkıda bulunulmuş olacaktır. Bu doğrultuda çalışmanın, yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi alanyazınına katkı sağlayacağı umut edilmektedir. Elde edilen sonuçlara dayanarak öneriler
sunulmuştur.
The aim of this study is to determine how the exercises focused on Arabic-Turkish false equivalents
affect the teaching of Turkish as a foreign language, especially when teaching vocabulary to Arabic
speaking learners. The chosen population is native Arabic speakers, primarily Egyptian students, and
the paradigm was selected from the Turkish Cultural Center in Egypt; Turkish learners of B1 level at
Yunus Emre Institute in Cairo. In this study, it is referred to old and current works written in order to
teach Turkish as a foreign language, vocabulary learning, the dominant skills in vocabulary teaching
and learning in terms of semantics and interpreting, methods and approaches used in vocabulary
teaching, vocabulary teaching and teaching strategies, techniques and tools that can be utilized, false
equivalence and its contribution to vocabulary teaching. Moreover, false friends compiled for the study
was gathered from the books of A1-A2B1 levels on the level of vocabulary. The false friends were
made into a glossary and interpretations were given along. To determine how the applications affected
the test group, tests were applied on both the test and the control group. Also by using SPSS statistical
analysis program differences between them were determined. Based on data collected from tests and
observations, giving proper importance to the words and teaching them correctly has a positive effect
on teaching Turkish as a foreign language. Also based on the results obtained, recommendations were
presented.
Tez No İndirme Tez Künye
611058
Edebi bir metin türü olan tiyatronun yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde kullanımı ve dört beceriye katkısı / The employment of
theater as a literary genre in teaching Turkish as a foreign language and
its contribution to language skills
Yazar:EMBİYE ALTAÇ
Danışman: DOÇ. DR. MELTEM EKTİ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil becerileri = Language skills ; Kültür = Culture ; Tiyatro =
Theatre ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language
education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
117 s.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi gün geçtikçe ihtiyaç duyulan ve yabancılara Türkçeyi doğru bir
şekilde öğretebilmek için üzerine çalışmalar yapılan bir alandır. Bu doğrultuda Türkçeyi yabancı dil
olarak öğrenenlerin dili doğru anlayıp kendini Türkçede rahat ifade edebilmeleri adına güncel
yaklaşımlar uygulanarak iletişimsel etkinlikler hazırlanmaktadır. Hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin
dil ve sosyal becerilerini ne kadar geliştirdiği ve öğrenimin kalıcı olup olmadığı tartışma konusudur.
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Son yıllarda yabancı dilin öğreniminde kalıcılık sağlamak ve o dilde iletişim kurabilmek adına
AOÖÇ'deki dil becerilerini geliştirme kriterleri takip edilerek görev, iletişim ve kültür temelli
yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu yaklaşımların uygulanması içinse özgün malzemelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Çalışmanın amacı, özgün ve edebi bir metin olan tiyatro metinlerinin Türkçeyi
iletişimsel ve kültürel bir bağlam içinde sunmasından yararlanarak, öğrencilerin dil becerilerini kalıcı
bir şekilde nasıl geliştireceği konusunda öneriler sunmaktır. Amaç doğrultusunda bu çalışmada yabancı
dil öğretiminde kullanılan malzemeler, yaklaşım ve yöntemler, dil becerilerini geliştirme stratejileri
incelenmiştir. Ayrıca dil ve kültürün birbiriyle iç içe olması, tiyatro metinlerindeki evrensel ve
toplumsal kültür öğelerinin dil öğretimine katkısı sebebiyle dil, kültür ve tiyatro ilişkisi çalışmamızda
önemli bir yere sahiptir. Tiyatronun otantik ve edebi yönünün de dil gelişimine katkısı son olarak
ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir. Tüm bunlar için kullanılan yöntem kaynak tarama ve döküman
analizidir. Tiyatro metinlerinin Türkçeyi iletişimsel ve kültürel bir bağlam içinde vermesi ve
öğrencilerin dil becerilerinin gelişimine katkı sağlaması kapsamında Oktay Arayıcı'nın Rumuz
Goncagül adlı tiyatro oyunu incelenmiştir. Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi,
Tiyatro, Kültür, Dil Becerileri, AOÖÇ
Teaching Turkish as a foreign language is a field which is needed day by day and in which studies on
teaching Turkish to the foreigners correctly are carried out. To achieve this, communicative activities
are projected by applying latest approaches in order to enable the learners of Turkish to understand the
language correctly and to express themselves fluently. How much the projected activities improve the
language and social skills of the students and whether the learning is permanent are topics of
discussion. Recently, communicative and culture based approaches have been employed in order to
provide with permanence in language learning and communicate in that language, following CEFR
criteria on language skills. Authentic materials are required to employ those approaches. The aim of
this study is to make suggestions about how the students can improve their language skills permanently
by making use of the fact that the theatrical texts, which are authentic and literary, present Turkish in a
communicative and cultural context. In this regard, the materials used in language teaching, approaches
and methods, the strategies to improve language skills have been examined. Furthermore, language,
culture and theatre relation has a vital significance in this study because of the interrelatedness of
language and culture as well as the contribution of the universal and social cultural elements in the
theatrical texts to language teaching. Finally, the contribution of the authentic and literary aspect of the
theater to language improvement has been studied in detail. The method of this study is literature
review and content analysis. Rumuz Goncagül by Oktay Arayıcı is examined as an example of that the
theatrical texts present Turkish in a communicative and cultural context and contribute to the
improvement of language skills. Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Theater, Culture,
Language Skills, CEFR.
Meral Aksu, Prof., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
147830
Evaluation of the Turkish language teaching program for foreigners at
Onaylandı
Minks State Linguistic University in Belarus: A case study / Beyaz Rusya Doktora
Minsk Devlet Dilbilim Üniversitesi yabancılar için Türkçe dil eğitimi
İngilizce
programının değerlendirilmesi üzerine bir alan çalışması
2004
Yazar:ÜMİT YILDIZ
303 s.
Danışman: PROF. DR. MERAL AKSU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
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
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
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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 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. mBoth 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
Meral Oraliş, Dr.Öğr.Ü.
Tez No İndirme Tez Künye
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

Durumu
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Yüksek
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Türkçe
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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
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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
for the beginner level adult students and we have aimed at contributing to teaching Turkish as a foreign
language. Ill
Meriç Tuncel, Dr.Öğr.Ü., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim
Tez No İndirme Tez Künye
607420
Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programlarına ilişkin öğretmen
görüşleri / Teachers' reviews on curriculum of Turkish as a foreign
language
Yazar:SIRMA PARDO
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MERİÇ TUNCEL
Yer Bilgisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve
Öğretim Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
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2019
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Son yıllarda Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine olan ilginin gittikçe artması birtakım problemleri de
beraberinde getirmiştir. Bu araştırmada alana ilişkin sorunlar eğitim programları çerçevesinde ele
alınarak, 2019-2020 eğitim öğretim yılında A.Ü. TÖMER bünyesinde görev yapmakta olan 11 kadın 4
erkek öğretim elemanının görüşleri doğrultusunda belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veriler nitel
araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiş, betimsel analiz ile içerik
analizi metoduyla irdelenerek temalara bağlı görüşler tespit edilmiş ve öğretmen görüşlerine
alıntılanarak yer verilmiştir. Çalışmada Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar;
hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme-değerlendirme olarak dört ana başlık altında toplanarak alt
problemler oluşturulmuştur. Öğretim görevlilerinin cevaplarından elde edilen bilgilerle sorunlar
tanımlandıktan sonra değerlendirilmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir Araştırmanın birinci alt
problemine ilişkin öğretim görevlilerinden elde edilen veriler doğrultusunda hedeflerin açık seçik bir
biçimde ortaya konmadığı ve hedefleri gerçekleştirmek için verilen sürenin her kur/gramer/programda
yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tüm hedeflerin öğrenci seviyesine uygun olmadığı tespit
edilmiştir. Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin öğretim görevlilerinden elde edilen veriler
doğrultusunda takip etmekte oldukları bir öğretim programı bulunmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Yabancı
dil olarak Türkçe öğretim alanında standart bir eğitim programının bulunmayışı sebebiyle ders
kitaplarındaki konu sıralamasının esas alındığı tespit edilmiştir. Öğretim görevlilerinin kullanmakta
oldukları ders kitaplarında eksik ve hatalı yönler olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretim
sürecinde Türkçenin dil bilgisel ve fonetik yapısı nedeniyle öğrencilerin güçlük yaşadığı ortaya
çıkmıştır. Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin öğretim görevlilerinden elde edilen veriler
doğrultusunda sınıf ortamında öğretim teknolojilerinden yararlanıldığı, ancak zaman zaman koşulların
yetersizliğinden sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Alana yönelik lisans programı bulunmadığından
öğretim elemanı yetiştirme görevinin staj ve kurs programlarıyla giderilmeye çalışıldığı, ancak bu
programların da bir standardı olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin bireysel farklılıklarının
öğretim süreci üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın dördüncü alt problemine ilişkin
öğretim görevlilerinden elde edilen veriler doğrultusunda ölçme ve değerlendirme konusunda sorunlar
yaşandığı belirlenmiştir. Okuma ve dinlemeye yönelik hazırlanmış sınavların öğrenci seviyesinin
üzerinde olduğu, konuşma ve yazma konularının her zaman uygun olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca
konuşma ve yazma sınavlarında geçerli ve güvenilir bir değerlendirme yapılabilmesi için kullanılan
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çizelgelerin iyileştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında
yapılmış çalışmalar incelendiğinde daha çok dil bilgisel ve fonetikle ilgili çalışmalar yapıldığı ve alana
ilişkin öğretim programlarına yönelik kısıtlı araştırmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın alanda
yapılacak sonraki çalışmalara kaynaklık edeceği düşünülmektedir.
In recent years, the increasing interest in teaching Turkish as a foreign language has brought some
problems. In this research, the problems related to the field are determined according to the opinions of
11 female and 4 male instructors working in A.Ü. TÖMER during 2019-2020 academic year within the
framework of curriculum. The data were obtained through semi-structured interviews, qualitative
research methods, descriptive analysis and content analysis method were used to determine the views
related to the themes and reviews of teachers are directly quoted. In this study, problems encountered
in teaching Turkish as a foreign language are grouped under five main subjects such as the objectives,
content, learning experiences, assessment and evaluation. After the problems were identified with the
information obtained from the answers of the lecturers, they were evaluated and solutions were
proposed. According to the data obtained from the lecturers related to the first sub-problem of the
study, it was concluded that the objectives were not clearly defined and that the time given to achieve
the objectives was not sufficient for all levels/grammar/programs. In addition, it was determined that
not all objectives are appropriate for the student level. According to the data obtained from the
lecturers related to the second sub-problem of the research, it was found that there is no curriculum
they follow. Since there is no standard curriculum in the field of teaching Turkish as a foreign
language, it is determined that the order of the subjects in the textbooks is the base of the program. It is
determined that there are missing and incorrect aspects in the textbooks used by the instructors. In
addition to this, it was revealed that the students had difficulty in learning process due to the
grammatical and phonetic structure of Turkish. According to the data obtained from the lecturers
related to the third sub-problem of the research, it was found that instructional technologies were used
in the classroom environment, but there were problems from time to time due to insufficient
conditions. Since there is no undergraduate program in the field, it has been determined that the need of
academic staff in this field is tried to be solved with internship and course programs, but these
programs do not have a standard. In addition, it was found out that the individual differences of the
students had an effect on the teaching process. According to the data obtained from the lecturers related
to the fourth sub-problem of the research, it was determined that there were problems in assesment and
evaluation. It was determined that the exams prepared for reading and listening were above the level of
the student and that speaking and writing subjects were not always appropriate. In addition, in order to
make a valid and reliable assessment in speaking and writing exams, it is necessary to improve the
charts used. When the studies conducted in the field of teaching Turkish as a foreign language were
examined, it was found that there were more studies related to grammar and phonetics and there were
limited researches on the curriculums related to the field. It is thought that this study will be the source
of further studies in this field.
Mesut Gün, Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
145 s.
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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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
488627
Yedi İklim Türkçe ve İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim setlerindeki Onaylandı
fiilimsilerin kullanım sıklığının belirlenmesi / Determination of frequency Yüksek
of occurrence of the gerundials that of Turkish teaching sets for Seven
Lisans
Climate Turkish and Istanbul foreigners
Türkçe
Yazar:TANJU KILIÇ
2017
Danışman: DOÇ. DR. MESUT GÜN
172 s.
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Yabancılara Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language teaching ;
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Dilbilgisi-eylem = Grammar-verb ; Dilbilgisi-isim-eylem = Grammarnoun-verb ; Dilbilgisi-sıfat-eylem = Grammar-adjective -verb ; Dilbilgisizarf-eylem = Grammar-adverb-verb ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students
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
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.
Tez No İndirme Tez Künye
522258
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan dinleme
etkinliklerinin dil öğrenme stratejileri açısından incelenmesi / An
examination of listening activities taken place in teaching Turkish as a
foreign language textbooks in terms of language learning strategies
Yazar:ÇİĞDEM YALÇIN
Danışman: DOÇ. DR. MESUT GÜN
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
131 s.
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Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language teaching ;
Dinleme = Listening ; Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel amaçlarından biri öğrencilere dinleme, okuma, yazma ve
konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmaktır. Bu beceriler arasında dinleme becerisinin ayrı bir
yeri ve önemi vardır çünkü ana dil öğretiminde olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de dinleme en çok
maruz kalınan beceri alanlarından biridir. Dinleme dil becerilerinin temelini oluşturur ve bu temelin
sağlam atılmasıyla diğer temel beceriler sağlam bir şekilde inşa edilebilir. Dinleme becerisinin
geliştirilmesinde öğretmen kadar öğrenciye de önemli roller düşmektedir. Özellikle son yıllarda
yabancı veya ikinci dil öğretimi söz konusu olduğunda öğretmenin hedef dili nasıl öğrettiğinden çok
öğrencinin bunu ne şekilde öğrendiği önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle öğrencinin kendine
uygun dil öğrenme stratejileri seçmesi ön plana çıkmaktadır. Öğrenci bu süreçte dil öğrenimine dayalı
bir takım stratejiler kullanarak dinlemeye yönelik performansını artırabilir. Bunun için ise dinleme
öğretimi yaptırılırken uygulanacak etkinliklerin dil öğrenme stratejileri kullanımına uygun olması
gerekmektedir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Türkiye'de
çeşitli enstitüler ve dil öğretim merkezleri tarafından kullanılan kitaplar arasından seçilmiş 5 yabancı
dil olarak Türkçe öğretimi ders kitabının dinleme etkinlikleri Oxford'un (1990) dil öğrenme stratejileri
sınıflandırmasının alt boyutlarına göre incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın bu aşamasında
Oxford'un (1990) dil öğrenme stratejileri sınıflandırmasının alt boyutlarına uygun kontrol listeleri
oluşturulmuş ve dinleme etkinliklerinin tümü bu listeler yardımıyla incelenerek bulgulara ulaşılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgular, üç uzman tarafından kontrol edilerek geçerliliği sağlanmıştır.
Araştırma sonucuna göre incelenen tüm kitaplar karşılaştırıldığında kitaplar arasında toplam strateji
sayıları göz önünde bulundurulduğunda en fazla bilişsel stratejilere (f=135) ikinci sırada üst bilişsel
stratejilere (f=85) üçüncü sırada bellek stratejilerine (f=32) dördüncü sırada telafi stratejilerine(f=10)
ve son olarak sosyal stratejilere (f=7) yer verildiği tespit edilmiştir. İncelenen kitapların hiçbirinde
duyuşsal stratejilere rastlanmamıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ders
kitabı, dinleme, dil öğrenme stratejileri
One of the main purposes of teaching Turkish as a foreign language is to make the students gain basic
language skills such as listening, reading, writing and speaking. Among these skills, listening has a
distinct place and importance because listening is one of the most exposed areas of skill in foreign
languages as well as in mother tongue teaching. Listening is the basis of language skills and other skills
can not be built powerfully without it. In the development of listening skills, students play important
roles as well as teachers. In fact, and even particularly in recent years, foreign or second language
teaching has begun to gain importance, not how the teacher teaches the target language, but how the
learner learns it. For this reason, it is important for the student to choose appropriate language learning
strategies. In this process, students can improve their listening performance by using a number of
strategies based on language learning. For this purpose, the activities to be carried out should be
appropriate for the use of language learning strategies. Document analysis technique was used in this
qualitative research study. Listening activities of 5 Turkish language teaching text books used by
various institutes and training centers in Turkey were examined and evaluated according to the subdimensions of Oxford's (1990) classification of language learning strategies. At this stage of the study,
checklists appropriate to the sub-dimensions of Oxford's (1990) classification of language learning
strategies were prepared. The findings obtained in this study was validated by 3 experts. According to
the research results , when compared all the examined textbooks and thought the total number of the
strategies cognitive strategies (f=135), metacognive strategies (f=85), memory strategies (f=32),
compensation strategies (f=10) and finally social strategies (f=7) were used respectively. Affective
strategies weren't encountered in the examined textbooks. Keywords: Teaching Turkish as a foreign
language, textbook, listening, language learning strategies
Tez No İndirme Tez Künye
601746
İzmir yabancılar için Türkçe setinin (A1/A2/B1/B2/C1) Diller İçin Avrupa
Ortak Öneriler Çerçevesi anlatma becerileri bakımından uygunluğunun
incelenmesi / Examining the appropriateness of İzmir Turkish set
(A1/A2/B1/B2/C1) for foreigners which is prepared with the aim of
teaching Turkish as foreign language according to narrative skills Common
European framework of Reference
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Türkçe
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Yazar:RAMAZAN CÖMERT
Danışman: DOÇ. DR. MESUT GÜN
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anlatı becerileri = Narrative skills ; Avrupa Diller İçin Ortak
Başvuru Çerçevesi = Common European Framework of Reference for
Langugage ; Ders kitapları = Textbooks ; Konuşma becerisi = Speaking
skills ; Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ;
Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Yazma becerisi
= Writing skills
Teknolojinin gelişimiyle birlikte bir bakıma ülke sınırları kalkmıştır. Sınırların kalkmasıyla birlikte
insanlar arasındaki sosyal iletişim yaygınlaşmıştır. Ancak bu iletişimin sağlanması için dil bilmek
gerekmektedir. Ayrıca iletişimin olabilmesi için de anlatma becerilerinden olan konuşma ve yazma
becerilerini tam olarak bilmek gerekmektedir. Araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretmek
amacıyla hazırlanan İzmir Yabancılar için Türkçe setinin (A1/ A2/ B1/ B2/ C1) Diller için Avrupa
Ortak Öneriler Çerçevesi'ne uygunluğunun anlatma becerileri odaklı incelenmesidir. Çalışmada tarama
modeli ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle incelenmek üzere belirlenen Diller için
Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'ndeki konuşma ve yazma becerisine ait ölçütler belirlenmiştir. Daha
sonra kaynak kitaplardaki konuşma ve yazma becerisine ait etkinlikler belirlenmiştir. Bu aşamaların
sonunda belirlenen ölçüte uygun etkinlik ölçüt sırasına göre sıralanarak verilmiştir. Daha sonra da ölçüt
ve etkinlikler hakkında tespitler yapılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise İzmir Yabancılar için
Türkçe Ders kitaplarının Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'ne büyük oranda uygun olduğu
görülmüştür. Ayrıca Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde daha çok konuşma becerisi
ölçütleri üzerinde durulduğu görülmüştür. Kitaplara baktığımızda ise temel seviye olarak
adlandırdığımız A1 ve A2 seviyesinde etkinlik sayılarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Anahtar
Kelimeler: Konuşma, Yazma, İzmir Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı, Diller için Avrupa Ortak
Öneriler Çerçevesi
National borders disappeared in a way with development of technology. Social communication among
people became widespread with disappearing of borders. However, ability to speak a language is
necessary to provide this connection. It is necessary to have narrative skills which consist of speaking
and writing skills for communication also. Aim of the research is examining the appropriateness of
İzmir Turkish Set (A1/ A2/ B1/ B2/ C1) for Foreigners which is prepared with the aim of teaching
Turkish as foreign language according to narrative skills Common European Framework of Reference.
Methods used in the research are survey model and document analysis. At first, criterions are
determined about speaking and writing skills in Common European Framework of Reference which is
specified to review. After that, activities about speaking and writing skills in reference books have been
determined. At the end of these periods, activity which appropriates to determined criterion has been
lined up according to sequence of criterion. Afterwards, determinations about criterion and activities
have been done. In the conclusion part of the research, it has been seen that İzmir Turkish Course
Books for Foreigners are largely appropriate for Common European Framework of Reference.
Furthermore, it has been mostly seen that it is focused on speaking skill criterions in Common
European Framework of Reference. When we review the books, it has been ascertained that there are
more activities in A1 and A2 levels which is called basic level. Key Words: Speaking, Writing, İzmir
Turkish Course Book for Foreigners, Common European Framework of Reference
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Dizin:Dil kaygısı = Language anxiety ; Kaygı = Anxiety ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi =
Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ;
Ölçekler = Scales
Bu tezde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin sınıf içi kaygı düzeyleri değerlendirilmiştir.
Çalışmanın teorik zemini kaygı, temel dil becerileri ve sınıf içi kaygı bağlamında oluşturulmuştur.
Araştırmada Horwitz ve arkadaşları (1986) tarafından geliştirilen ve Gürsu (2011) tarafından Türkçeye
aktarılan Yabancı Dil Öğretiminde Sınıf İçi Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, öğrencilerin yaş,
cinsiyet ve daha önce hazırlık okuyup okumadıklarının tespit edildiği bilgi formu ve 33 madde ile beşli
derecelendirmeyi kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
TÖMER ve Gazi Üniversitesi TÖMER'de Türkçe öğrenen 349 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada
katılımcı bireylerden elde edilen nicel veriler SPSS 23 paket programı aracılığı ile analiz edilmiş, veri
setinin güvenilirlik analizi ise Cronbach Alfa katsayısı ile test edilmiştir. Yabancı Dil Öğretiminde
Sınıf İçi Kaygı Ölçeğinin alt düzeyleri için Kolmogorov-Smirnov normallik testi yapılmıştır. Katılımcı
bireylerin demografik özelliklerine göre yabancı dil öğretiminde sınıf içi kaygı alt düzeylerinin
farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri
kullanılmıştır. Analizler %95 güven aralığında yapılmıştır.
In this thesis; the in class anxiety level of the students who learn Turkish as a foreign language was
evaluated. The theoretical basis of the study was based upon anxiety, basic language skills and in class
anxiety. During the research; The Foreign Classroom Anxiety Scale, which was developed by Horwitz
and his friends (1986) and transferred into Turkish by Gursu (2011), was used. This scale includes a
verse form which contains the age, the gender of the participants and whether they took prep-classes
before or not, and a fivefold rating with 33 articles. The sample of the research was composed of 349
students who are learning Turkish at Hacı Bektaş Veli University's TÖMER and Gazi University's
TÖMER. In this study the quantitative data received from the participants were analyzed with the SPSS
23 package software and the reliability analysis of the data set was completed with the Cronbach Alfa
parameter. For the low-levels of the foreign language classroom anxiety scale, Kolmogorov-Smirnov
normalcy test was carried out. According to the demographical features of the participants, the study of
the differentiation of the low-levels of the foreign language classroom anxiety was done by MannWhitney U and Kruskal Wallis H tests. Analysis was completed within 95% of confidence interval.
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akran değerlendirmesinin
öğrencilerin yazma kaygısına etkisi / The effect of peer evaluation on
students' writing anxiety in teaching Turkish as a foreign language
Yazar:BETÜL KARATEKE BAYAT
Danışman: DOÇ. DR. MESUT GÜN
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Akran değerlendirmesi = Peer review ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazma becerisi =
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Bu çalışma ile yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akran değerlendirme uygulamasının yazma
kaygısına etkisi ve öğrencilerin yazma kaygısı bağlamında akran değerlendirmesine yönelik görüşleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Karma yöntemin kullanıldığı çalışmada, nicel verilerin elde edilmesi
amacıyla "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Yazma Kaygısı Ölçeği", nitel verilerin
toplanmasında ise görüşme sorularından yararlanılmıştır. Tek denekli desenin kullanıldığı araştırmanın
örneklemini Ankara'da Türkiye Diyanet Vakfına bağlı Sosyal Destek ve Eğitim Merkezinde yabancı
dil olarak Türkçe öğrenen C1 kurundaki 24 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel boyutuna
ilişkin verilerin toplanmasında ise ifade edilen öğrencilerden 10'u ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen nitel veriler, iki kodlayıcı tarafından incelenmiş ve yanıtlar içerik analizi yöntemiyle analiz
edilerek çalışmaya eklenmiştir. Elde edilen nicel veriler ise yüzde frekans ve bağımlı örneklemde t-
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testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, ön test-son test uygulaması ve görüşme sorularından elde edilen
veriler göz önünde bulundurularak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, yabancı dil olarak Türkçe
öğrenen C1 düzeyindeki öğrencilerin yazılı anlatım becerisine ilişkin kaygı düzeylerinin son testte
azaldığı belirlenmiştir. Nicel verilerle elde edilen sonuçlara bakıldığında akran değerlendirmesinin
öğrencilerin yazma kaygısına yönelik anlamlı düzeyde farklılık oluşturduğu ve yazma dersinde
gerçekleştirilen akran değerlendirme uygulamasının öğrencilerin yazma kaygısını azalttığı
saptanmıştır. Ayrıca yapılan görüşmelerde de akran değerlendirme uygulamasının yazma kaygısını
azalttığı ve yazılı anlatım sürecini genel olarak olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır. Buna karşın
kimi öğrencilerin, değerlendiricinin özellikleri, yazma konusu ve yazıdaki hatalarının başkaları
tarafından görülmesi gibi nedenlerle akran değerlendirme uygulamasından kaygı duyduğu
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan hareketle, akran değerlendirmesinin kaygıya sebep olan yönleri
çözümlenerek yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere yönelik yazma derslerinde kullanılması oldukça
yararlı olacaktır. Ayrıca öğrenci ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen akran
değerlendirme uygulaması ile öğrencilerin yazma ve yazılı bir metni değerlendirme becerilerinin
gelişimine daha çok katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Akran değerlendirmesi,
dönüt, kaygı, yabancılara Türkçe öğretimi, yazma kaygısı
The effect of the application of peer evaluation at teaching Turkish as a Foreign Language on students'
writing anxiety and students' opinions on writing anxiety about peer evaluation has been tried to be
defined in this study. Writing anxiety scale for the students who learn Turkish as a foreign language
has been utilized in order to get quantitative data for the study in which combined method has been
used. On the other hand, interview questions have been made use of to collect qualitative data. The
sample of the study includes 24 students at C1 level who learn Turkish as a foreign language at Turkish
teaching centre bounded to Turkish Religious Foundation in Ankara. Ten students have been
interviewed with to collect data for the qualitative dimension of the research. The qualitative data
collected has been examined by two encoders and the answers have been added to the study without
being changed. The quantitative data collected has been analyzed with T_test. The results have been
looked through taking into consideration the data collected from pre-test and post-test application and
the interview questions. At the end of the research, it has been found that the students' anxiety level of
writing skill has decreased. Besides, it has been found that according to the results collected through
the quantitative data, peer evaluation creates considerable difference on students' writing anxiety and
peer evaluation application reduces students' writing anxiety. Furthermore, it has been found that peer
evaluation application reduces students' writing anxiety and affects their learning process positively
according to the interviews. However, the person who evaluates students' writing has stated that some
students are anxious about this application because of writing topic and the possibility that their
mistakes might be seen by other people. That's why, given the positive sides of peer evaluation, it will
be beneficial to use it at teaching Turkish as a foreign language lessons by analysing the drawbacks of
peer evaluation that might cause anxiety on the students. A peer evaluation application which will be
prepared taking into consideration students' needs can contribute to students' skills of writing and
evaluating of written texts. Keywords: Peer evaluation, feedback, anxiety, teaching Turkish to
foreigners, writing anxiety.
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Bu çalışmada Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Göreve Dayalı Öğretim yönteminin konuşma
becerisinin geliştirilmesinde nasıl kullanılacağı ve kullanılmasının avantajları ele alınmıştır. Konuşma
becerisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde zor gelişen ve göz ardı edilen bir alan olmuştur.
İletişim kurma ve kendini anlatma isteğinin en kolay yollarından biri olan konuşma alanı yabancı dil
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öğrenen açısından da en temelde geliştirilmesi gereken dil beceri alanının başında gelmektedir.
Konuşma becerisinin gelişimi ise ihtiyaç görev ve iletişim bazında ele alınmıştır. Bu çalışmada
konuşma-iletişim ilişkisi açıklanmış, konuşma becerisinin gelişiminin Göreve Dayalı yönteme göre
nasıl gerçekleşeceği örnek uygulamalar oluşturularak anlatılmıştır. Başlangıç düzeyi, orta düzey ve üst
düzey olmak üzere üç farklı uygulama örneği Göreve Dayalı Öğretim Yaklaşımının ilkeleri
doğrultusunda planlanarak hazırlanmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
araştırmanın problem durumu, konusu ve amacı yer almaktadır. İkinci bölümünde yabancı dil
öğretiminin temel ilkeleri, yaklaşım, yöntem, teknikleri, tarihsel gelişim süreci ve yabancı dil
öğretiminde konuşma becerisinin gelişimi, önemi, göreve dayalı öğretimin kuramsal temelleri, alanla
ilgili yayınlar, araştırmalar ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Göreve Dayalı yöntemin konuşma
becerisinin geliştirilmesinde kullanımının örnek uygulaması anlatılmıştır. Üçüncü bölümde araştırma
modeline yer verilmiştir. Son bölümde ise "bulgular ve yorumlar" ana başlığının altında sonuç-tartışma
ve öneriler başlıkları yer almaktadır. Öneriler başlığı, araştırmacılara yönelik ve uygulama yapan
eğitmenlere yönelik öneriler şeklinde detaylandırılarak incelenmiştir. Bu çalışmanın öğretim sürecini
daha etkili ve eğlenceli hale getireceği düşünülmektedir ve çalışmada çağdaş bir yaklaşım olan Göreve
Dayalı Dil Öğretim Yaklaşımı' nın konuşma becerisinde nasıl kullanılabileceği ve kullanılmasının
avantajları ele alınmaktadır. Anahtar kelimeler: Göreve Dayalı Öğrenme ve Öğretim Yöntemi, Yabancı
Dil Öğretimi, Konuşma Becerisi, Yabancı Dil Olarak Türkçe.
In this study, how to use the task based teaching method in the teaching of Turkish as a second
language in the development of speaking skills and advantages of using it are discussed. Speaking
ability has become a difficult field in Turkish teaching as a second language and has been neglected.
Speaking area, which is one of the easiest ways of communication and self-expression, is also one of
the most important language skills areas for foreign language learners. The development of speaking
skills was handled on the basis of need, task and communication. In this study, the relationship
between speech and communication is explained and how the development of speaking skills will be
realized according to the task-based method is explained by creating a sample application. Three
different application examples, beginning level, intermediate level and upper level were prepared and
planned in accordance with the principles of the Task Based Teaching Approach. The study consists of
four parts. In the first part, the problem status, subject and purpose of the research are given. In the
second part, the basic principles of foreign language teaching, approach, methods, techniques,
historical development process and the development of speaking skills in foreign language teaching,
theoretical foundations of task-based teaching, publications related to the field, research and
development of the task-based method of teaching Turkish as a second language use of the sample is
described. In the third section, research model is given. In the last section, results-discussion and
suggestions are given. The title of the suggestions has been examined in detail as suggestions for
researchers and instructors. It is thought that this study will make the teaching process more effective
and fun, and how the use of the Task Based Language Teaching Approach, which is a contemporary
approach, in speaking skills is discussed. Key words: Task Based Learning and Teaching Methods,
Foreign Language Teaching, Speaking Skills, Turkish as a Foreign Language.
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ÖZET Bu çalışmada Türkiye'de Türkçe öğrenen Suriyeli ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımda
yaptıkları dil yanlışları araştırılmıştır. Türkiye'de Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin sayısı oldukça
fazladır. Bu öğrenciler için birçok çalışma yapılmış ancak yazılı anlatım konusunda araştırmalar çok
azdır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel amaçlarından biri öğrencilere dinleme, okuma,
yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmaktır. Yazma, temel dil becerilerinin son
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aşamasını oluşturmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine yapılan araştırmaların
çoğunlukla dil bilgisi konularının öğretimi, ders kitaplarının incelenmesi, örnek etkinliklerin
planlanması üzerinde durduğu görülmektedir. Araştırmanın amacı Suriyeli ortaokul öğrencilerinin
yazılı anlatımda karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bunlara çözüm önerileri sunmaktır. Çalışma
Adana ilinde Borsa İstanbul MTAL Geçici Eğitim Merkezinde bulunan Suriyeli öğrencilere
uygulanmıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada yazılı anlatım başlığı
altında öğrencilerin ad durum ekleri, söz dizimi, sözcük, ek ve tamlama yanlışları aktarılmış ve sınıf
seviyesi ile cinsiyete göre karşılaştırılmıştır. Öğrencilere dört bölümden oluşan çalışma kağıtları
verilmiştir. Bu çalışma kağıtlarının ilk ve son bölümde kendi serbest yazıları, ikinci ve üçüncü bölümde
de ad durum ekleri ve söz dizimi hatalarını incelemeye yönelik etkinlikler vardır. Yapılan bu çalışma
sonuncunda Türkiye'de Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin yaptığı hataların nedenlerine dair
çıkarımlar yapılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. Yedinci sınıftaki öğrencilerin serbest yazma
konusunda üst sınıfa göre başarılı olmaları dil öğretimine erken yaşta başlamanın önemini
düşündürmüştür. Suriyeli Ortaokul öğrencilerinin çalışma kağıtlarında durum eklerini karıştırdıkları, ek
yanlışlıklarını da fazlaca yaptıkları görülmüştür. Araştırma sonucunda Türkiye'de Türkçe öğrenen
Suriyeli ortaokul öğrencilerin bir anlatma becerisi olan yazmada ad durum ekleri ve söz dizimi
bakımından fazla başarı gösteremedikleri ve bu başarılarının cinsiyet açısından farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Dil, Türkçe,Yazma, Yazılı Anlatım.
In this study, language mistakes they made in the writing of the Syrian middle school students learning
Turkish Turkey were investigated. The number of Syrian students learning Turkish in Turkey is very
high. Many studies have been done for these students but there are very few researches on written
expression. One of the main objectives of teaching Turkish as a foreign language is to provide students
with basic language skills such as listening, reading, writing and speaking. Writing is the final stage of
basic language skills. Research on teaching Turkish as a foreign language mostly focuses on teaching
grammar subjects, examining textbooks, and planning sample activities. The aim of the study is to
identify the problems faced by Syrian secondary school students in written expression and to offer
solutions to these problems. The study was applied to Syrian students in Borsa Istanbul MTAL
Temporary Education Center in Adana. in the studydescriptive scanning method was used. Under the
title of written expression, students' noun state suffixes, syntax, vocabulary, suffixes and complement
errors were transferred and compared with class level and gender. Students study consists of four
chapters papers were given. This working paper first and the last part of their freelance writing, there
are second and third chapter in the name case inserts and events for examining a syntax error. In this
study, conclusions about the cause of errors made by the Syrian students learning Turkish in Turkey in
the last one made and solutions were presented. The fact that the seventh grade students were
successful in free writing compared to the upper class suggested the importance of starting language
teaching at an early age. Syrian middle school students workingin the paper that they confuse the
situation adds, have been shown to do much additional inaccuracies. Research results in Turkey skills
in writing a description of the Syrian state middle school students learning Turkish name suffixes and
could not show much success in terms of syntax and it was determined that gender differences in terms
of their success. Key Words: Language, Turkish, Writing , Written Expression.
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Yabancı dil öğretiminde temel amaçlardan biri öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme
becerilerini kazandırmaktır. Sözcük öğretimi de dil öğretiminin temeli sayılan bu becerilerin gelişimine
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katkıda bulunur. Yeterli düzeyde sözcük bilgisine sahip olmadan bu becerilerin geliştirilmesi mümkün
değildir. Aynı zamanda sözcük öğrenimi bir yabancı dili öğrenmeye başlamanın ilk adımı olarak
karşımıza çıkmaktadır ve yabancı dil öğrenim sürecinin sonuna kadar devam etmektedir. Bu nedenle
yabancı dil öğretiminde sözcük öğretim yöntemlerinden yararlanılması gerekmektedir. Ders kitapları
bir yabancı dilin eğitiminde ve öğretiminde en çok kullanılan kaynaklardan biridir. Bu araştırmada da
Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Ders Kitaplarında yer
alan etkinliklerde; kullanılan sözcük öğretim yöntemleri, bu yöntemlerin uygulanma sayısı, öğretilmesi
amaçlanan sözcükler ve bu sözcüklerin sayıları belirlenmeye çalışılarak elde edilen bulgular tablo
hâlinde sunulmuştur. Nitel bir araştırma olan bu çalışmanın amaçlarına ulaşabilmek için doküman
incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre en fazla etkinlik sayısı ile
kullanılan sözcük öğretim yöntemi sayısı ve öğretilmesi amaçlanan sözcük sayısı A1 düzeyi ders
kitabında yer almaktadır. En az etkinlik sayısı ile kullanılan sözcük öğretim yöntemi sayısı ve
öğretilmesi amaçlanan sözcük sayısı ise C2 düzeyi ders kitabında yer almaktadır. Buna göre A1
düzeyinde sözcük öğretimine daha fazla önem verilmiş, C2 düzeyinde ise sözcük öğretimine daha az
önem verilmiştir. Araştırma sonucunda en fazla kullanılan sözcük öğretim yöntemleri; sözlü anlatımda
kullanma (f=45), boşluk doldurma (f=43), eşleştirme (f=37) ve cümle kurma (f=34) şeklindedir. En az
kullanılan sözcük öğretim yöntemleri ise sözlük kullanma (f=2), müzik (f=2), anlam analizi (f=2), oyun
(f=1) ve bulmaca (f=1) şeklinde saptanmıştır. Oyun, bulmaca ve müzik gibi eğlenceli sayılabilecek
sözcük öğretim yöntemleri ile ilgili etkinliklere daha az yer verilmesi, sürekli olarak aynı yöntemlerin
tekrar etmesi dersi sıkıcı hâle getirebilir. Bu tarz etkinliklerin kitaplarda fazlalaştırılması derslerin
eğlenceli geçmesine katkı sağladığı gibi öğrenciyi de sözcük öğrenimine teşvik edeceği
düşünülmektedir.
One of the main purposes of foreign language teaching is to make the students gain basic language
skills such as reading, writing, speaking and listening. Vocabulary teaching also contributes to the
development of these skills, which are considered the basis of language teaching. It is not possible to
develop these skills without adequate knowledge of vocabulary. At the same time, vocabulary learning
is the first step to begin learning a foreign language and continues until the end of the foreign language
learning process. For this reason, the benefit from vocabulary teaching methods in foreign language
teaching is required. Textbooks are one of the most used sources in teaching and teaching a foreign
language. In this research, in the activities included in the Yedi İklim Turkish Teaching Set Textbooks
prepared by Yunus Emre Institute; the methods used in teaching the word, the number of
implementation of these methods, the words intended to be taught and the number of these words are
presented in the table. In order to reach the objectives of this study which is a qualitative research,
document analysis method is used. According to the findings obtained in the study, the maximum
number of activities and the number of vocabulary teaching methods used and the number of words to
be taught are included in the textbook A1 level. The minimum number of activities and the number of
vocabulary teaching methods used and the number of words to be taught are included in the textbook
C2 level. Accordingly, more importance was given to word teaching at A1 level, and at the C2 level,
less importance was placed on word teaching. The most commonly used vocabulary teaching methods;
Use in verbal expression (f=45), gap filling (f=43), matching (f=37) and forming sentence (f=34) is in
the form. The least used vocabulary teaching methods were found to be using dictionary (f=2), music
(f=2), meaning analysis (f=2), game (f=1) and puzzle (f=1). Less entertaining activities related to
vocabulary teaching methods such as games, puzzles, and music, and the recurrence of the same
methods can make the lesson boring. Increasing the number of such activities in books contributes to
the fun of the lessons and encourages the students to learn vocabulary.
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Dizin:
Bu araştırma yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarından olan Yedi İklim Türkçe A1,
A2, B1, B2, C1 ve C2 ders kitapları ile Yeni Hitit Türkçe A1, A2, B1, B2 ve C1 ders kitaplarında yer
alan okuma metinlerinde kültür aktarımı yapılırken hangi kültürel ögelere yer verildiğinin tespit
edilmesi amacıyla yapılmıştır. Nitel olan araştırma, betimsel tarama modellidir. Araştırmada doküman
incelemesi tekniği kullanılmıştır. Söz konusu kitaplardaki kültürel ögeler analiz edilmiştir. Ders
kitaplarındaki toplam kültürel ögeler her bir kitap için ayrı ayrı ortaya konmuş, gerek Yedi İklim
Türkçe ders kitapları gerekse Yeni Hitit Türkçe ders kitapları öncelikli olarak kendi içinde seviyelerine
göre değerlendirilmiştir. Daha sonra ise Yedi İklim Türkçe ders kitapları ile Yeni Hitit Türkçe ders
kitapları seviyelere göre kültürel ögeler bakımından birbirleriyle karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda, Yedi İklim Türkçe ders kitaplarının tamamında yer alan toplam kültürel öge
sayısının 259 olduğu tespit edilmiştir. Yeni Hitit Türkçe ders kitaplarının tamamında ise yer alan
toplam kültürel öge sayısının 108 olduğu ortaya çıkmıştır. Yedi İklim Türkçe ders kitaplarının ve Yeni
Hitit Türkçe ders kitaplarının dil seviyesi arttıkça kültürel öge sayısının ters orantılı bir şekilde azaldığı
görülmüştür. Ancak toplam kültürel öge sayısı tek tek seviyelere göre değerlendirildiğinde; Yedi İklim
Türkçe ders kitabı ile Yeni Hitit Türkçe ders kitaplarındaki toplam kültürel öge sayısının artış ve azalış
yönünden farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca ders kitaplarının kültürel öge olarak beden dilinin
kullanımına yok denecek kadar az yer verilmiştir.
The aim of this study is to determine which cultural elements of the reading texts in the textbooks of
Yeni Hitit at level of A1, A2, B1, B2 and C1 Yedi İklim at level of A1, A2, B1, B2, C1 and C2 used in
teaching Turkish to foreigners and to determine what extent these cultural elements are included in the
headings. This qualitative research was conducted according descriptive survey model and document
review technique were used. Cultural elements in these books were analyzed. The total cultural
elements in the textbooks were presented separately for each book, and both Yedi İklim Turkish
textbooks and Yeni Hitit Turkish textbooks were assessed according to their level within themselves.
After the assessment, Yedi İklim and Yeni Hitit textbooks were compared and evaluated according to
the levels in terms of cultural elements. As a result of the study, it was found that the total number of
cultural items in the entire Yedi İklim Turkish textbooks is 259 and the total number of cultural items
in Yeni Hitit Turkish textbooks is 108. It was observed that as the language level of the textbooks
increases, the number of cultural items decreases inversely. However, when the total number of
cultural items is evaluated according to individual levels; It has been determined that the total number
of cultural items in Yedi İklim Turkish textbooks and Yeni Hitit Turkish textbooks differ in terms of
increase and decrease. In addition, in the textbooks, body language as cultural elements is almost no
place to use.
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Çeşitli sebeplerle Türkçe öğrenmek isteyen bireylerin sayısındaki artışla birlikte yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi de giderek önem kazanan bir alan haline gelmiştir. Yabancılara Türkçe öğretiminde de
diğer yabancı dil öğretimlerinde olduğu gibi öğrencilerin dört temel dil becerilerini geliştirmek temel
hedeftir. Dil ile birlikte o toplumun kültürü de öğrenilmektedir. Dolayısıyla yazma etkinliklerinde de
kültürel ögelerden yararlanılması, öğrencilerin Türk kültürünü tanımalarına yardımcı olabilir. Yine
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yazma etkinliklerinde çeşitli resimlerden yararlanılması, etkinliği daha canlı ve dikkat çekici hale
getirebilir ve öğrencilerin etkinliği somutlaştırmasını sağlayabilir. Dört temel dil becerisi arasında yer
alan yazma becerisinin geliştirilmesi, uzun bir süreç ve uğraş gerektirmektedir. Yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde çeşitli ders kitaplarından yararlanılmaktadır. Bu hususta ders kitapları, etkinlikler
ve uygulamalarla birlikte öğrencilerin dil becerilerini geliştirmektedir. Bu çalışmada İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe A1-A2 Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe 1 ve Yeni Hitit Türkçe A1-A2 ders
kitaplarında yer alan yazma etkinliklerinin AOBM başlangıç seviyesi yazma becerisi kazanımlarına
uygunluğu, içerik olarak bulundukları konuya uygunluğu, görsellerle desteklenip desteklenmediği ve
Türk kültürüne ait unsurları içerip içermediği incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda tablolar
oluşturulmuş ve ulaşılan sonuçlar paylaşılmıştır. Bu çalışmada doküman inceleme yönteminden
yararlanılmıştır. Örneklem olarak seçilen başlangıç seviyesindeki ders kitaplarında toplamda 110 tane
yazma etkinliği incelenmiştir. En fazla yazma etkinliğine yer veren set, Yedi İklim Türkçe; en az
yazma etkinliğine yer veren ders kitabı ise Yeni Hitit 1 olmuştur. Kültürel ögelere yer verilerek
hazırlanan yazma etkinliklerinin sayısının (9) oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Görsellerden
yararlanılarak oluşturulan yazma etkinliği sayısının 46, AOBM başlangıç seviyesi yazma becerisi
kazanımlarına uygun olarak hazırlanan yazma etkinliği sayısının 103, içerik olarak bulundukları
konuya uygun olarak hazırlanan yazma etkinliği sayısının ise 76 olduğu tespit edilmiştir. İncelenen
yazma etkinliklerinin büyük bir çoğunluğunun AOBM kazanımları doğrultusunda hazırlandığı
sonucuna ulaşılmıştır.
With the increase in the number of individuals who want to learn Turkish for various reasons, teaching
Turkish as a foreign language has become an increasingly important field. In teaching Turkish to
foreigners, as in other foreign languages teaching, the main goal is to develop students four basic
language skills. Along with language, the culture of that society is also learned. Therefore, benefiting
from cultural elements in writing activities can help students get to know Turkish culture. Again, using
various pictures in writing activities can make the event more lively and remarkable and enable
students to embody the activity. The development of writing skill, which is one of the four basic
language skills, requires a long process and effort. Various textbooks are used in teaching Turkish as a
foreign language. In this regard, it develops students' language skills along with textbooks, activities
and practices. In this study, the writing activities of the Yedi Iklım Turkısh A1-A2, New Hitit Turkish
for Foreigners 1 and Istanbul Turkish for Foreigners A1-A2 textbooks, compliance of writing activities
to CEFR beginner level writing skill acquisitions, conformity to the subject they are in, it was
examined whether it is supported with visuals and whether it contains elements of Turkish culture.
Tables were created in line with the findings and the results were shared. In this study, document
review method was used. A total of 110 writing activities were examined in the course books selected
as samples. The set with the most writing activities, Yedi Iklim Turkish; The textbook that included the
least writing activity was Yeni Hitit 1. It has been determined that the number of writing activities (9)
prepared by including cultural elements is quite low. It has been determined that the number of writing
activities created using the visuals is 46, the number of writing activities prepared in accordance with
the CEFR beginner-level writing skill acquisitions is 103, and the number of writing activities prepared
in accordance with the subject they are included in is 76. It was concluded that the vast majority of the
writing activities examined were prepared in line with CEFR skills.
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İzmir ve İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitaplarının yazma
yaklaşımları bakımından değerlendirilmesi / An examination of İzmı̇ r
and İstanbul Turkish teaching sets textbooks in terms of writing
approaches
Yazar:SÜEDANUR DEMİR
Danışman: 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:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:İkinci dil öğrenimi = Second language learning

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
132 s.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel amaçlarından biri öğrencilere dinleme, okuma, konuşma
ve yazma gibi temel dil becerilerini kazandırmaktır. Bu beceriler arasında yazma, duyguları,
düşünceleri, hayalleri ve izlenimleri yazılı ifade kurallarına uygun olarak ifade etmek için kullanılan
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temel dil becerilerinden biridir. Türkçe'nin hem anadil hem de ikinci dil olarak öğretilmesinde, yazı en
son öğrenilen ve en zor olan beceridir. Yazma becerisinin geliştirilmesinde öğretmene önemli roller
düşmektedir. Sadece belirli yaklaşımları benimsemektense çeşitli yaklaşımlar ile öğrenciler için yazma
sürecine daha etkin katılabilecekleri fırsatlar sunulmalıdır. Böylelikle öğrenciler yazma becerilerinin
gelişimi sayesinde dile karşı daha güdülenmiş, kendisini ifade etmede daha etili ve iletişim kurmada
daha istekli hale gelirler. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada doküman analizi tekniği kullanılmıştır.
Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi amacıyla hazırlanmış olan İzmir ve İstanbul kitaplarında yer
alan yazma etkinliklerini farklı yazma yaklaşımları açısından değerlendirilmesini hedeflemektedir. Bu
amaç doğrultusunda, öğretim setlerinin ders kitaplarında yer alan yazma etkinlikleri; (1) biçimsel
yaklaşım, (2) işlevsel yaklaşım, (3) yaratıcı ifade yaklaşımı, (4) süreç yaklaşımı, (5) içerik odaklı
yaklaşım ve (6) okur odaklı yaklaşım bakımından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Yazma etkinlikleri
incelenerek bulgulara ulaşılmıştır. En çok biçimsel ve işlevsel yaklaşım kullanılırken süreç yaklaşımı
ve okur odaklı yaklaşım hiç kullanılmamıştır. Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretilmesinde dil
düzeylerine göre hangi yazma etkinliklerinin yapıldığı ifade edilerek uygun ders kitapları incelenerek
alana katkıda bulunulmuş olur.
One of the main purposes of teaching Turkish as a foreign language is to make the students gain basic
language skills such as listening, reading, speaking.and writing. Among these skills, writing is one of
the fundamental language skills that is used to express emotions, thoughts, imaginations, and
impressions in accordance with written expression rules. In teaching Turkish, both as native and as a
second language, writing is a skill that is learned last and that is the most challenging. In the
development of writing skills, teachers. play important roles. Rather than simply adopting certain
approaches, it tries to review that they can participate more effectively in the writing process for
various approaches. Thus, the students become more motivated, more effective in expressing
themselves and more willing to communicate, thanks to the development of their writing skills.
Document analysis technique is used in this study which is a qualitative research. The purpose of this
study was to analyze the writing activities in İzmir and İstanbul textbook series, that was published to
teach Turkish as a foreign language, according to different writing approaches. With this purpose in
mind, it was analyzed and evaluated the writing activities in textbooks a of these series in terms of the
principles of (1) focus on language structures, (2) focus on text functions, (3) focus on creative
expression, (4) focus on the writing process, (5) focus on content and (6) focus on reader.Writing
activities were examined and findings were reached. While the most focus on language structures and
focus on text functions was used, focus on the writing process and focus on reader were never used. In
teaching Turkish as a foreign language, it is stated that what writing activities are done according to the
language levels and the appropriate textbooks are examined and the field is contributed.
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Bu çalışmada ilk olarak Türk kültürünü, kültürel etkileşimi ele alınacaktır. Kültür unsuruna
değinildikten sonra ise, çizgi filmlerin dünya genelinde ve Türkiye özelinde ortaya çıkışı hakkında bilgi
verilerek, TRT Çocuk kanalında yayınlanan Keloğlan çizgi filmi ele alınacak, bu çizgi filmin 20132019 yılları arasında yayınlanan 71 bölümünde yer alan kültürel ögeler analiz edilip incelenecektir.
Böylece Keloğlan çizgi filminde ortaya çıkan kültürel ögelerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
alanında ne gibi faydalar sağlayabileceği hakkında da görüşler ortaya konulacaktır. Çalışmamızın
birinci bölümünde araştırmanın önemine, amacına, sınırlıklarına ve problemlerine değinilmiştir. İkinci
bölümde ise dil nedir sorusu üzerinden yola çıkılarak ana dili, yabancı dil öğretimi, yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi, kültür, kültürün işlevi, Türk kültürü, kültürel etkileşim
gibi unsurların tanımlarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde televizyon ve çizgi filmden yola çıkarak,
çizgi filmlerin televizyon tarihindeki yerine, dünyada çizgi filmlerin, animasyonların gelişimine ve
Türkiye'de nasıl ortaya çıktığına dair bilgiler yer almaktadır. Dördüncü bölümde Keloğlan'ın Anadolu
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kültüründeki halk arasındaki yerine, Keloğlan çizgi filminin nasıl ortaya çıktığına ve Keloğlan çizgi
filminde yer alan karakterlerin analizine yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise TRT Çocuk kanalında 71
bölüm olarak yayınlanan Keloğlan çizgi filminin her bölümü teker teker incelenerek her bölümde
karşımıza çıkan ögeleri tablolar halinde ele alındıktan sonra, özelinde ortaya çıkan kültürel ögelerin
Anadolu kültüründeki manalarına ve konumlarına görseller şeklinde yer verilmeye gayret
gösterilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Keloğlan çizgi filminin kullanılmasının önemine
dair grafikler oluşturulmuş ve değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: TRT Çocuk, kültürel etkileşim,
Keloğlan, çizgi film, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
In this study, we will strive to address Turkish culture and cultural interaction for the first time. After
addressing the cultural element, the Keloğlan Cartoon, which was broadcast on TRT Children's channel
by giving information about the emergence of cartoons around the world and in Turkey, will be
examined in terms of cultural elements in Turkish culture in the 71 episodes of this cartoon aired
between 2013 and 2019. Thus, opinions will be made about what the cultural elements that emerge in
the Keloğlan cartoon can benefit in the field of teaching Turkish as a foreign language. In the first part
of our study, the importance, purpose, limitations and problems of research were discussed. In the
second part, the definitions of elements such as native language, foreign language teaching, Turkish
teaching as a foreign language, AODÇ, culture, the function of culture, culture, turkish culture, cultural
interaction are included in the question. The third part includes information about the development of
cartoons, animations and how cartoons emerge in Turkey, instead of television history based on
television and cartoons. In the fourth episode, Keloğlan's position among the people in Anatolian
culture, how the Keloğlan cartoon appeared, and the analysis of the characters in the Keloğlan cartoon
were included. In the fifth episode, every part of the Keloğlan cartoon, which was published as 71
episodes on TRT Children's channel, was examined one by one and evaluated the elements that
appeared in each episode into paintings, and the cultural elements that appeared in the special section
sat is shown in the form of visuals on the meanings and positions of anatolian culture. In this section,
the importance of using keloğlan cartoon syllabus in Turkish teaching as a foreign language was
evaluated with graphs as a subtitle. Keywords: TRT children channel, cultural interaction, Keloğlan,
cartoon, Turkish teaching as a foreign language
Mesut Şen, Prof., Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
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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
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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. 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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Suriye uyruklu ortaokul öğrencilerinin Türkçe yazılı anlatımlarında kelime Onaylandı
hazinesi / Vocabulary sets of Syrian secondary school students in Turkish Yüksek
written expression
Lisans
Yazar:SADIK AHMET ÇETİN
Türkçe
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MEVLÜT GÜLMEZ
2017
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
108 s.
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Ortaokul öğrencileri = Secondary
school students ; Suriye = Syria ; Söz varlığı = Vocabulary ; Türkçe eğitimi
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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
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
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de ortaokul düzeyinde öğrenim gören ve bu öğrenim kapsamında
Türkçe öğrenen Suriye uyruklu öğrencilerin isim hâl eklerini kullanım durumlarını çeşitli değişkenlere
göre incelemek ve öğrencilerin yazılı ürünlerine bu kullanımları ne düzeyde yansıtabildiklerini ortaya
çıkarmaktır. Araştırma, karma araştırma yöntemlerinden tamamlayıcı yöntem kullanılarak
hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ülkemizde öğrenim gören 40 Suriyeli öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci bilgi formu, hâl ekleri çoktan seçmeli
testi, hâl ekleri boşluk doldurma testi ve kompozisyon kâğıtları kullanılmıştır. Verilerin toplanması bir
aylık bir süreçte gerçekleşmiştir. Uygulamalar belirli bir sıra takip ederek yapılmıştır. Öğrencilerden
elde edilen nicel verilerin analizinde ilişkisel tarama analizi, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen nicel veriler, cinsiyet, Türkçe kitap okuma, anne ve baba eğitim
düzeyi, Türkiye'de bulunma süresi, öğrencilerin evlerinde konuşulan dil şeklinde belirlenmiş olan
bağımsız değişkenlere göre analiz edilmiş ve istatistiksel temelli olarak yorumlanmıştır. Öğrencilerin
hâl eklerini kullanım durumlarının; cinsiyet, Türkçe kitap okuma, Türkiye'de bulunma süresi ve
öğrencilerin evlerinde konuşulan dil değişkenlerine göre anlamlı bir farklılaşma göstermemiş olduğu
fakat anne ve baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılaşma gösterdiği bulgularına
ulaşılmıştır. Öğrencilerin hâl ekleri kullanımlarını kendi oluşturdukları yazılı ürünlerde ne düzeyde
yansıtabildiklerini ortaya çıkarmak adına öğrencilerden araştırmanın nitel verilerini oluşturan
kompozisyonlar toplanmıştır. Bu nitel veriler analiz edildiğinde ise şu sonuçlara ulaşılmıştır;
öğrencilerin hâl eklerini kullanımları çok kullanımdan az kullanıma doğru yalın hâli, yönelme hâli,
bulunma hâli, belirtme hâli ve ayrılma hâli şeklinde sıralanmıştır. Öğrencilerin kompozisyonlarında
kullandığı hâl eklerinin bazılarında hatalı kullanımlara rastlanılmıştır. En çok hatalı kullanımın
yönelme hâli ekinde yapılmış olduğu ve onu sırasıyla belirtme hâli eki, bulunma hâli eki ve ayrılma
hâli ekinin izlemiş olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi,
Suriye Uyruklu Öğrenciler, Hâl Ekleri Kullanımı
The present study aims at examining case endings usage of middle-school Syrian students studying in
Turkey and learning Turkish in this context according to several variables and revealing to what extent
students can reflect these uses in their written outputs. It adopted the concurrent triangulation design of
the mixed method research. The study group consisted of 40 Syrian students studying in Turkey.
Student information form, case endings multiple-choice and gap-filling tests were used as data
collection tools in the study. The data were collected over a period of one month. The treatments were
carried out following a certain sequence. The quantitative data obtained from the students were
analysed through relational survey method; the qualitative data were analysed via content analysis
technique. The quantitative data were analysed and statistically interpreted based on the independent
variables such as gender, Turkish book reading status, parents' education level, residence time in
Turkey and the language spoken at home. While the students case endings usage state did not
significantly differ according to gender, Turkish book reading status and the language spoken at home,
it showed significant change according to their parents' education level. When the written
compositions, which formed the qualitative data of the research and were collected to reveal to what
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extent the students could reflect their knowledge about case endings, were analysed, it was found that
the students most commonly used nominative case and followed by dative case, location case,
accusative case and ablative case. In some of the students' case endings, misuses were found. It was
revealed that the most misuses was made in dative case and followed by accusative case, location case
and ablative case. Keywords: Turkish teaching to foreigners, Syrian students, case ending usage
571228

Yabancı dil olarak türkçe öğrenenlerin yazılı anlatımları ve bunlarda sıfat- Onaylandı
fiil kullanımları üzerine bir inceleme / A study on the written expressions Yüksek
of turkish learners as a foreign language and their use of verbal adjective Lisans
Yazar:SİBEL YILMAZ
Türkçe
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEVLÜT GÜLMEZ
2019
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve 99 s.
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazılı anlatımlarını ve bunlarda sıfat-fiil
kullanım durumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden
tarama modeline göre hazırlanmıştır ve betimsel bir nitelik taşımaktadır. Araştırmanın evreni, Akdeniz
Üniversitesi TÖMER'de Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın
örneklemini ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilgili merkezde öğrenim gören 60 kişi
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve kompozisyon
kâğıtlarından yararlanılmıştır. Veriler farklı zamanlarda olmak üzere her öğrenciye birer kez uygulama
yaptırılarak toplanmıştır. Uygulama sırasında öğrencilere gerekli yönerge verildikten sonra bir ders
saati süre içerisinde (50 dk.) çalışmalarını tamamlamaları istenmiştir. Alınan yazılı anlatım çalışmaları
araştırmacı ve iki alan uzmanı tarafından puanlanmıştır. Araştırmada toplanan veriler nicel veri analiz
teknikleri kullanılarak yorumlanmakla beraber puanlayıcılar arası güvenirlik hesaplama tekniklerinden
Fleiss KAPPA analizi uygulanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri olan cinsiyet, ana dil,
Türkiye'de kalma süresi, Türkçeyi öğrenme amacı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve Türkçe
bir yayın okuma sıklığı için ayrı ayrı normallik testi uygulanarak kullanılacak analiz tekniğine karar
verilmiştir. Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgular, istatistiksel temelli olarak yorumlanmıştır.
Öğrencilerin sıfat-fiil kullanım durumlarını ölçmeye yönelik kullanılan dereceli puanlama anahtarından
aldıkları puanların, cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılaşma göstermemiş olduğu, ana dili,
Türkiye'de kalma süresi ve Türkçeyi öğrenme amacı değişkenlerine göre anlamlı farklılaşma gösterdiği
bulgularına ulaşılmıştır. Sonrasında öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeyleri ile aldıkları
puanların her bir bölüm için istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşma gösterdiği bulgusuna
ulaşılmıştır. Türkçe bir yayın okuma sıklığı ile öğrenci puanları arasında da farklılaşma görülmüştür.
Sonuç olarak cinsiyet faktörü öğrencilerin sıfat-fiil kullanım durumları üzerine bir etkiye sahip
değildir. Türkçe ile köken birliği olan dillerin konuşurlarının daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.
Türkiye'de kalma süresinin artması ile öğrencilerin başarısını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Anne ve
babanın eğitim düzeyinin artışı öğrencilerin almış oldukları puanlar üzerine olumlu etkisi olduğu ve
okuma sıklığı arttıkça öğrenci başarısının da arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Dil
Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yazma Eğitimi, Sıfat-Fiil Kullanımı
The purpose of this study is to examine the use of verbal adjectives in the written expressions of
learners of Turkish as a foreign language according to various variables. It was prepared in line with
the survey model of the quantitative research methods and it has a descriptive feature. The research
population were B2-level students who were learning Turkish at Akdeniz University Turkish Teaching
Centre. The research sampling, on the other hand, consisted of 60 students who were having training in
this centre during the 2018-2019 academic year. Demographic information form and composition
papers were used as data gathering tools. The data were collected at different times by letting the
students perform an application once. During the application, instructions were given and the students
were asked to complete their task in 50 mins. The written expression works were scored by two field
specialists. The collected data were interpreted by using quantitative data analysis techniques and
Fleiss KAPPA analysis, which is one of the interrater reliability calculation techniques, was computed.
The analysis techniques were decided after applying the normality test for the independent variables
"gender, mother tongue, residence time in Turkey, objectives to learn Turkish, mother education level,
father education level and frequency of reading a Turkish publication" of the research separately.
According to the findings, it was found that the students' scores in the rubrics, which was prepared to
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measure verbal adjective use of the students, did not show statistically meaningful difference according
to the gender. However, it significantly differed based on the mother tongue, the residence time in
Turkey and the objectives to learn Turkish. Moreover, it was revealed that their scores in each section
meaningfully differed according to the mother-father education level of the students. There was also a
difference between the frequency of reading a Turkish publication and students' scores in the rubric. As
a result, the gender factor had no effect on the verbal adjective use of the students. It was concluded
that the speakers of Turkish origin languages were more successful. In addition, it was revealed that as
the residence time in Turkey got longer, the students' success also increased. It was finally concluded
that the increase in the educational level of the parents had a positive effect on the scores of the
students and the students' success increased as the frequency of reading a Turkish publication.
Keywords: Language education, Teaching Turkish to Foreigners, Teaching Writing, Use of verbal
adjectives
Tez No İndirme Tez Künye
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Yabancılara Türkçe öğretimi için Sait Faik Abasıyanık'ın "Birtakım
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Onaylandı
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Türkçe
2020
142 s.

Özgün metinlerin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılması için öğrencinin dil seviyesine göre
sadeleştirilmesi gerekmektedir ancak sadeleştirme sürecinde yapılan her değişiklik metne büyük zarar
verebilir bu nedenle metin sadeleştirme işleminin belirli ölçütlere göre yapılması önem arz etmektedir.
Yabancılara Türkçe öğretimi alanında materyal sorununa katkı sağlayabileceği düşünülen bu
araştırmanın amacı; Siddharthan'ın (2002) "An Architecture for a Text Simplification System" adlı
çalışmasında vermiş olduğu ölçütlere uygun olarak Sait Faik Abasıyanık'ın "Birtakım İnsanlar" adlı
hikâyesini Avrupa Dil Gelişim Dosyası ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders kitabında belirlenen
B1 seviyesine uygun dil yapılarına göre sadeleştirmektir. Bu çalışma, betimsel bir alan araştırmasıdır.
Genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Türk edebiyatındaki hikâyeler incelenmiş
ve B1 seviyesinde yapılacak olan sadeleştirme işlemi için bir hikâye seçilmiştir. Bu hikâye belirli
ölçütlere göre sadeleştirildikten sonra uzman görüşü alınıp sadeleştirilmiş hikâye ile orijinal hikâyenin
anlamsal olarak örtüşüp örtüşmediği belirlenmeye çalışılmış ayrıca hangi sadeleştirme işlemlerinin
kullanıldığı ve bunların kullanım- dağılım durumuna bakılmıştır. Çalışmanın sonunda yapılan
işlemlerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Sayısal olmayan veriler yazılı bir
şekilde rapor edilmiştir. Araştırma sonuçları toplam 168 sadeleştirme işlemi yapıldığını ve bu
işlemlerinin büyük oranda yerinde ve uygun olarak kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca en çok
uygulanan işlemin % 23,2 oranında uygulanan sözcüksel değiştirme işlemi olduğu ortaya konmuştur.
Yine uzman görüşleri çerçevesinde sadeleştirme sürecinde özgün metnin anlamsal yapısının büyük
oranda korunduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Okuma
Becerisi, Sadeleştirme, Sadeleştirilmiş Metin.
In order to use the original texts in teaching Turkish to foreigners, it is necessary to simplify them
according to the language level of the student but any change made in the simplification process can
cause great damage to the text, so it is important that the text simplification process is performed
according to certain criteria. The material issue in the field of teaching Turkish to foreigners could
contribute to that thought, the aim of this research Siddharthan (2002), "An Architecture For a Text
Simplification System" in accordance with the criteria given in the study of Sait Faik abasıyanık called
"Birtakım İnsanlar" called the Istanbul Turkish for foreigners set in the story of European language file
and language structures appropriate to the level B1 of the textbook is to simplify. This work is a
descriptive field research. The general screening model was used. In this context, the stories in Turkish
literature were first examined and a story was selected for the simplification process to be performed at
B1 level. After this story has been simplified according to certain criteria, expert opinion has been
taken to determine whether the simplified story and the original story overlap semantically and what
simplification operations are used and their usage - distribution status has been looked at. The
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frequency and percentage values of the operations performed at the end of the study were calculated
and interpreted. Non-numerical data is reported in writing. The results of the research show that a total
of 168 simplification processes have been carried out and that these processes are largely in place and
used appropriately. It was also revealed that the most commonly applied process was the lexical
replacement process, which was implemented at 23.2%. It was also observed that the semantic
structure of the original text was largely preserved in the process of simplification within the
framework of expert opinions. Keywords: Teaching Turkish As A Foreign Language, Reading Ability,
Simplification, Simplified Text.

Minara Aliyeva Çınar, Doç.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
306515
TÖMER'de yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan İngilizce ve Türkçe
kitaplarının geçmiş zaman öğretiminin öğretim ilkeleri açısından
incelenmesi ve değerlendirilmesi / Examination and evaluation of English
and Turkish coursebooks which are used for foreign language teaching at
TÖMER in terms of past tense teaching principles
Yazar:SİBEL KAYA
Danışman: YRD. DOÇ. MİNARA ALİYEVA ÇINAR
Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim
Bilimleri Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kitaplar = Books ; TÖMER =
Turkish and Foreign Languages Research and Application Center ; Türkçe
= Turkish ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim =
Teaching ; Öğretim modelleri = Instructional models ; Öğretim sistemleri
= Instruction systems ; İngilizce = English

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2011
198 s.

Bu çalışmada TÖMER'de yabancılara dil öğretiminde kullanılan ilk kur Türkçe ve İngilizce ders
kitaplarındaki geçmiş zaman öğretiminin genel öğretim ilkeleri kıstas alınarak değerlendirilmesi ve
karşılaştırılması amaçlanmıştır.Bu amaçla TÖMER'in Bursa şubesinde yabancılara dil öğretiminde
kullanılan kitaplar temin edilmiş ve kitaplardaki geçmiş zaman öğretimine yönelik kısımlar ve
etkinlikler saptanmıştır. Ardından çalışmada kıstas olarak kullanılacak genel öğretim ilkeleri
belirlenmiştir. İncelenen kitaplardaki ilgili kısımlar ve etkinlikler, önce Türkçe ders kitabı daha sonra
İngilizce ders kitabı olmak üzere müstakil iki başlık altında belirlenen kıstaslar ışığında
değerlendirilmiştir. Yapılan bu iki ayrı değerlendirmenin ardından iki kitaptaki geçmiş zaman öğretimi
genel öğretim ilkeleri kıstas alınarak karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.Yapılan değerlendirme
sonucunda ele alınan Türkçe kitabında geçmiş zaman öğretimi başlığı altına birleşik zaman konularının
da dâhil edildiği görülmektedir. İngilizce kitabına baktığımızda ise geçmiş zaman öğretimi başlığı
altına sadece ?past simple tense? konunsun dâhil edildiği görülmektedir. İncelenen kitapların ilk kur
kitapları olduğu göz önüne alındığında İngilizce kitabında yapılan bu tercihin öğretimi kolaylaştırıcı,
oldukça yerinde bir tercih olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra değerlendirmede kullandığımız genel
öğretim ilkeleri kıstas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Türkçe kitabında, daha kapsamlı bir
konu yelpazesine karşın genel öğretim ilkelerinin kullanılma sıklığının İngilizce kitabına göre daha az
olduğu saptanmıştır.Yabancılara Türkçe eğitimi sürecinde ele alınan konular kitapların ve öğrenenin
seviyesine göre sınırlandırılmalı, kitaplarda tercih edilen kelimeler günlük hayatta kullanılan, yaşayan
kelimeler olmalı ve gerek etkinlikler gerekse ele alınan konuların açıklandığı bölümler genel öğretim
ilkelerine daha fazla sadık kalınarak hazırlanmalıdır.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
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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
Tez No İndirme Tez Künye
653484
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Somalili öğrencilerin yazma
becerileri ve yazma kaygıları üzerine bir inceleme / An investigation on
writing skills and writing anxieties of Somalian students learning
Turkish as a foreign language
Yazar:SEHER İPEK
Danışman: DOÇ. DR. MİNARA ALİYEVA ÇINAR
Yer Bilgisi: Bursa Uludağ Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Yazı yazmak = Write
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Araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen orta düzeydeki Somalili öğrencilerin yazma
becerilerine ait başarı düzeylerini değerlendirmek, yazma becerisine yönelik kaygı düzeylerini tespit
etmek ve yazılı anlatımlarında yaptıkları dilbilgisi yanlışlarını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda 20182019 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde öğrenim gören orta düzeydeki 53
Somalili öğrenci, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın nicel verilerinin
toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Şen ve Boylu (2017) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Olarak
Türkçe Yazma Kaygısı Ölçeği ve Büyükikiz (2011) tarafından geliştirilen Yazılı Anlatım Dereceli
Puanlama Anahtarı'ndan yararlanılmıştır. Nitel veriler de doküman incelemesi yoluyla toplanmış, bu
süreçte Veri Toplama ve Çözümleme Formu'ndan yararlanılmıştır. Nitel veriler betimsel analiz
yöntemi ile nicel veriler ise betimleyici istatistik tekniklerinin yanında T Testi, Anova, ve Kruskall
Wallis test istatistikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın nitel sonuçlarına göre Somalili
öğrencilerin yazılı anlatım örneklerinde toplam 1983 dilbilgisi yanlışı tespit edilmiştir. Bunların
%37,6'sının biçimbilim, %36'sının imla ve noktalama, %14,2'sinin sözcük-anlam, %8,5'inin sesbilim
ve %3,7'sinin sözdizimi yanlışları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu kategoriler de çeşitli alt başlıklar
altında detaylandırılmış ve örneklendirilmiştir. Araştırmanın nicel sonuçlarına göre 53 Somalili
öğrencinin 20'sinin (%37,7) düşük, 32'sinin (%60,4) orta ve 1'inin (%1,9) de yüksek düzeyde yazma
başarısına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bununla birlikte yazma başarısının; cinsiyet, yaş, eğitim
seviyesi, Türkiye'de bulunma süresi, Türkçe kitap okuma sıklığı ve yazma sıklığı değişkenlerine göre
anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca Somalili öğrencilerin orta
düzeyde yazma kaygısına sahip olduğu da belirlenmiştir. Yazma kaygısının cinsiyete ve eğitim
seviyesine göre anlamlı bir farklılık oluşturduğu; yaş, Türkiye'de bulunma süresi, Türkçe kitap okuma
sıklığı ve yazma sıklığı değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür.
Bununla birlikte araştırmaya katılan öğrencilerin yazmaya ilişkin başarı ve kaygı puanları arasında
anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Araştırmanın Somalilere Türkçe öğretimi alanına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
The aim of the study is to evaluate the success levels of middle-level Somalian students who learn
Turkish as a foreign language, determine their level of anxiety about writing skills, and reveal the
grammatical mistakes they make in their written expressions. In this direction, 53 Somali students at
medium level studying at Bursa Uludağ University Turkish Teaching Center in 2018-2019 constituted
the study group of the study. In collecting the quantitative data of the research, Personal Information
Form, Writing Anxiety Scale in Turkish as a Foreign Language developed by Şen and Boylu (2017)
and Written Expression Grade Scoring Key developed by Büyükikiz (2011) were used. Qualitative data
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were also collected through document analysis, and the Data Collection and Analysis Form was used in
this process. Qualitative data were analyzed using descriptive analysis method and quantitative data
using descriptive statistical techniques as well as T Test, Anova, and Kruskall Wallis test statistics.
According to the qualitative results of the study, a total of 1983 grammatical errors were found in the
written expression samples of Somalian students. It was found that 37.6% of them had morphology,
36% spelling and punctuation, 14.2% word-meaning, 8.5% phonology and 3.7% syntax errors. In
addition, these categories are detailed and exemplified under various subheadings. According to the
quantitative results of the research, it has been revealed that 20 (37.7%) of 53 Somalian students have a
low level, 32 (60.4%) have medium and 1 (1.9%) have a high level of writing success. However, the
writing success; gender, age, education level, residence time in Turkey, has been found to differ
significantly according to the Turkish frequency of reading and writing variable frequency. It was also
determined in the study that Somali students have a moderate level of writing anxiety. Writing anxiety
creates a significant difference according to gender and education level; age, no time for Turkey,
according to Turkish frequency of reading and writing of variable frequency was observed that create a
significant difference. However, there was no significant relationship between the writing achievement
and anxiety scores of the students participating in the study. The research is thought to contribute to the
field of teaching Turkish to Somalians.
Muammer Nurlu, Prof., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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İki dilli Türk çocuklarına Türkiye Türkçesi öğretiminde sesli okuma
hataları ve bu hataların düzeltilmesi için yapılabilecek yöntem ve
teknikler: Romanya örneği / Reading aloud errors while teaching Standard
Turkish to bilingual Turkish students and methods and techniques be used
to correct these errors: Romania sample
Yazar:METE YUSUF USTABULUT
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
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Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Okuma = Reading ; Okuma hataları = Reading mistakes ; Romanya
= Romania ; Sesli okuma = Oral reading ; Türkiye Türkçesi = Turkey
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; İki dilli =
Bilungualism
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Bu araştırmanın temel amacı iki dilli Türk çocuklarına Türkiye Türkçesi Öğretiminde sesli okuma
hatalarını tespit etmek, hedef kitlenin bu sesli okumadaki hatalarını düzeltmek için yapılabilecek
yöntem ve teknikleri göstermektir. Sesli okuma birden çok dil becerisinin gelişimine katkı
sağlamasından dolayı, sesli okuma sırasında yapılan hataların tespiti, bu hataların ortadan kalkması;
okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Biz bu
çalışmamızda 16 farklı sesli okuma hatası tespit ettik. Bu hatalar sesletim ve duruş olmak üzere iki ana
başlık adı altında 16 farklı hatadır. Bu sesli okuma hataları; kelime tekrar etme, hece tekrar etme, hece
atlama, ses atlama, ses düşmesi, telaffuz, ses karışması, heceleme yanlışı, ses çıkaramama, ses ekleme,
hece ekleme, kelime ekleme, nefes kontrolü yapamamak, tutulma, el ile takip, eğilerek okumadır.
Çalışmada, öğrencilerin seviyeleri de düşünülerek 812 kelimelik "Zeytin Küpü" adlı metin, uygulama
metni olarak belirlenmiştir. Bu metin, öğrencilere sesli olarak okutturulmuş ve öğrencilerin okumaları
videoya kaydedilerek veriler toplanmıştır. Bu çalışma, video kayıt, kaydı deşifre etme ve gözleme
dayalı nitel bir araştırmanın betimleyici, tanımlayıcı modelidir. Yapılan çalışmaların sonucunda elde
edilen veriler öğrenci öğrenci, öğrenci seviyelerine, cinsiyete ve evlilik türüne göre yapılmıştır.
Araştırmanın sonucunda bütün kurlarda toplam 4689 hata yapılmıştır. Tüm kurlarda en çok hata kelime
tekrar etmede yapılmıştır. Seviyeler ilerledikçe öğrencilerin hata sayıları azaldığı görülmüştür. Bütün
kurlardaki öğrencilerinin sesli okuma hatalarını cinsiyete göre değerlendiğimiz zaman, kız öğrencilerin
hata yapma ortalamalarının, erkek öğrencilere göre daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Kız öğrenciler
bütün hataları erkek öğrencilere göre daha az yapmışlardır. Öğrencilerinin sesli okuma hatalarını anne
ve babalarının evlilik türlerine göre değerlendiğimiz zaman, anne ve babası Türk olan çocukların hata
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yapma ortalamaları, karma evlilikten doğan çocukların hata yapma ortalamalarından daha azdır. Karma
evlilikten doğan çocuklar bütün hataları, anne babası Türk olan çocuklardan daha fazla yapmışlardır.
Öneriler kısmında ise sesli okuma yöntem ve tekniklerine yer verilmiştir.
The main aim of this study is to identify reading aloud errors of the bilingual Turkish children while
teaching standard Turkish to them and to show the methods and techniques that can be used to correct
these reading aloud errors. Due to the contribution of reading aloud to multiple language skills,
detecting of errors made during reading aloud and their eliminations will contribute greatly to the
development of reading, listening, speaking and writing skills. In this study, 16 different reading aloud
errors were detected. These errors were 16 different reading aloud errors under two main headings as
pronunciation and posture. They were repeating words, repeating syllables, eliding syllables, eliding
sounds, elision, pronunciation, crosstalk, spelling mistakes, uttering failure, adding sounds, adding
syllables, adding words, uncontrolled breathing, arrest, tracking with fingers, leaning while reading. In
this study, the text "Olive Cube" with 812 words was designated as an application text on the basis of
students' proficiency levels. The students were made to read aloud the text and the data was collected
by video recording while the students were reading. This study is an observational, descriptive model
of qualitative research built upon video recording, video decoding and observation. The data was
obtained according to students' proficiency levels, genders and marriage types. As a result of the study,
totally 4689 errors were recorded in all of the proficiency classes. In all of the classes most errors were
made in repeating words. It was shown that as the students' levels increased, their error numbers
decreased. When we measured all the reading aloud errors in all the proficiency classes according to
students' genders, it was emerged that the average errors that the female students made was lower than
those of male students. Female students did all errors less than male students. When we evaluated the
students' reading aloud errors regarding their parents' marriage types, the error making means of
students with both Turkish mothers and fathers was less than those who were born within mixed
marriages. The students born in a mixed marriage did all the types of errors more than the students with
Turkish parents. As to suggestions, reading aloud methods and techniques have been mentioned.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
388240
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde ara düzeyde (B1-B2) diksiyon Onaylandı
eğitiminin sesli okuma üzerindeki etkisi / The effect of diction education Yüksek
in teaching Turkish as a foreign language in intermadiate level (B1-B2) on Lisans
reading aloud
Türkçe
Yazar:NEŞE ÖZKAN
2015
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU
268 s.
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Diksiyon = Diction ; Dil eğitimi = Language education ; MannWhitney Testi = Mann-Whitney Test ; Okuma eğitimi = Reading training
; Sesli okuma = Oral reading ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri =
Teaching methods
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 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
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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 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
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
397475
Yabancılara Türkçe öğretiminde Ömer Seyfettin'in Kaşağı ve Perili Köşk Onaylandı
adlı hikâyelerinin a1-a2 sevyesine uyarlanması / Adaptation of stories
Yüksek
named Kaşağı and Perı̇ lı̇ Köşk by Ömer Seyfettı̇ n to a1-a2 levels in
Lisans
teaching Turkish to foreing students
Türkçe
Yazar:ADEM KUTLU
2015
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU
175 s.
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 ; Hikaye kitapları
= Story books ; Seyfeddin, Ömer = Seyfeddin, 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
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 A1A2 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
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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 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, prereading 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.
Tez No İndirme Tez Künye
388153
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde telaffuz becerisini geliştirmeye
yönelik tekerleme ve ninnilerin kullanımı / Using lullabies and rhymes to
improve pronounciation skills in teaching Turkish as a foreign
languagemaster's thesı̇ s
Yazar:KÜRŞAT İLGÜN
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU
Yer Bilgisi: Gazi 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 ; Ninni = Lullaby ; Tekerleme =
Tongue twister ; Telaffuz = Pronunciation ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
157 s.

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
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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
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
Tez No İndirme Tez Künye
397484
İki dilli Türk çocuklarının ve velilerin ana dili Türkçeyi öğrenme
tutumları (Aisne bölgesi-Fransa örneği) / The attitudes of bilingual
Turkish children and their parents towards learning native language of
turkish(Sample of Aisne region-France)
Yazar:TÜRKAN GÜLER ARI
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 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 ; Fransa = France ; Türk çocukları = Turkish
children ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Öğrenme = Learning ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods ; İki dilli
= Bilungualism

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
224 s.

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

496

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.
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.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
450177
Bulgaristan'daki Türk çocuklarının okuduğunu anlama ve yazılı anlatım
Onaylandı
becerilerinin değerlendirilmesi / The evaluation of comprehension and
Doktora
writing skills of Turkish children in Bulgaria
Türkçe
Yazar:MEHMET EMRE ÇELİK
2016
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU
317 s.
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler
ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Bulgaristan = Bulgaria ; Bulgaristan Türkleri = Bulgarian Turks ;
Okuma-anlama = Reading-comprehension ; Okuma-anlama becerisi =
Reading-comprehending skill ; Türk çocukları = Turkish children ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yazılı
anlatım = Written expression ; Yazılı anlatım becerisi = Writing skills based
; İki dilli = Bilungualism
Bulgaristan'daki iki dilli Türk çocuklarının Türkçe okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerileri
düzeyini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma, tarama tekniğine dayalı betimsel nitelikli bir araştırmadır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Bulgaristan'daki Türk nüfusun yoğun
yaşadığı Kırcaali ve Şumnu illerinde on iki farklı okulda öğrenim görmekte olan beşinci ve sekizinci
sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Ana dili Türkçe ancak eğitim dili Bulgarca olan bu öğrencilere
sırasıyla "Kişisel Bilgi Toplama Envanteri", beşinci ve sekizinci sınıflar için ayrı ayrı "Okuduğunu
Anlama Testi" uygulanmış ve öğrencilerin yazılı anlatım becerisi düzeylerini ölçebilmek için beşinci
ve sekizinci sınıf öğrencilerine düzeylerine uygun farklı konularda metin yazdırılmıştır. Okuduğunu
anlama testlerinin oluşturulmasında ortaokul Türkçe programında yer alan okuma öğrenme alanındaki
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kazanım maddeleri dikkate alınmıştır. Öğrencilere yazdırılacak metinlerin konularının belirlenmesinde
ise uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırmada elde edilen nitel verilerin analizinde SPSS paket
programından yararlanılmıştır. Öğrencilerin yazılı anlatım toplam puanları normal dağılım gösterdiği
için istatistiksel test tekniklerinden t testi ve ANOVA, öğrencilerin okuduğunu anlama toplam puanları
ile kazanımlar düzeyindeki puanları normal dağılım göstermedikleri için Mann-Whitney U ve
Kruskall-Wallis H istatistiksel test tekniklerinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Değerlendirmede
grupların karşılaştırılması için "t" testi kullanılmıştır. İstatistiksel analiz yapılamayan durumlarda
ortalamalar ve standart sapmaların bildirilmesi yoluna gidilmiştir. Araştırma sonucunda Şumnu'daki
öğrencilerin, Kırcaali'deki öğrencilere oranla hem okuduğunu anlama testleri hem de yazılı anlatım
becerilerinde daha yüksek puan aldıkları ve bu farklılığın anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca
araştırmanın tüm basamaklarında kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha başarılı oldukları
sonucuna ulaşılmıştır. Beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama testinden elde ettikleri ortalama
puan, 100 üzerinden 55.74; sekizinci sınıf öğrencilerinin ise ortalama puanı 41.53 bulunmuştur. Beşinci
sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım puan ortalaması, 100 üzerinden 53.9; sekizinci sınıf öğrencilerinin
ortalaması ise 56.48'dir. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgulara bağlı olarak Bulgaristan'daki iki
dilli Türk çocuklarının eğitim-öğretim koşullarını ve okuma, yazma becerilerini geliştirmeye yönelik
öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Türkçe eğitimi, Bulgaristan'da Türkçe eğitimi, okuduğunu
anlama, iki dillilik, yazılı anlatım, iki dilli Türk çocukları.
The aim of this study is to determine the level of comprehension and writing skills of Turkish students
in Bulgaria. This study is a descriptive research designed as a survey method. The sample of the study
consists of fifth and eighth grade students who are teaching in twelve different schools in Kırcaali and
Şumnu where the Turkish population is so high. The fifth and eighth grade Turkish students have been
given ''the personal information form'' and ''a comprehension test'' and the fifth and eighth grade
students have been given the written texts on different topics to measure the level of writing skills.
During the creation of comprehension tests, it has been paid attention to the comprehension tasks of the
Turkish Language Curriculum. During the selection of the topics of the texts, the opinion of the experts
has been asked. SPSS program has been used to analyze the data collection. T-test and ANOVA have
been used to analyze the writing test results of students and Mann-Whitney U AND Kruskall-Wallis
have been used to analyze the comprehension test results of students. T-test has been used to compare
the groups. The mean and standard deviation points have been used in case the use of statistical
analysis isn't possible. As a result of study, it is seen that the students teaching in Şumnu took higher
points in both comprehension and writing skills tests than the students teaching in Kırcaali. This
difference is meaningful. It is also seen that the girls are more successful than the boys in all results of
study. It's achieved that the average point of fifth grade students in comprehension test is 55.74; while
the mean of eighth grade students is 41.53. The average test point of fifth grade students in writing skill
test is 53.9; while the mean of eighth grade students is 56.48. Key words : Turkish education, Turkish
education in Bulgaria, comprehension skill, bilingualism, writing skill, bilingual Turkish students
Tez No İndirme Tez Künye
485982
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ve Yılkı Atı adlı eserlerin yabancılar için a2
düzeyine uyarlanması / Adaptation of Dokuzuncu Harı̇ cı̇ ye 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:Dil öğretimi = Language teaching ; Roman = Novel ; Türk edebiyatı
= Turkish literature ; Türk romanı = Turkish novel ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic
students ; Yabancılar = Foreigners
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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
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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, 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.
Tez No İndirme Tez Künye
531999
Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme metinlerin incelenmesi ve
değerlendirilmesi / Examination and evaluation of listening texts in
teaching Turkish with foreign language
Yazar:CİHAT BURAK KORKMAZ
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Metin inceleme = Text examination ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler =
Foreign domestic students
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Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde dört temel becerinin aynı anda öğretilmesi ve geliştirilmesi,
öğretim sürecine kılavuzluk eden en önemli ilkelerden bir tanesidir. Bu ilke bağlamında bakıldığında
dinleme becerisinin ihmal edilmiş bir dil becerisi olduğu, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin dil
bilgisi öğretimi veya salt okuma becerisi gibi görüldüğü yadsınamaz bir gerçektir. Yabancı dil olarak
Türkçenin öğretiminde ortak bir müfredat olmayışı hem ders kaynaklarının oluşturulmasında hem de
öğretim uygulamalarında farklılıklara sebep olmaktadır. Çalışmaya konu olan öğretim setlerinde yer
alan ders kitaplarındaki dinleme metinlerinin; metin sayıları, metin sınıflandırmaları, metinlerdeki
kelime sayıları, dil bilgisi konularının öğretim sıraları, metinlerde yer alan ama işlenmeyen dil bilgisi
konuları ve metin işleme süreleri incelenip değerlendirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Yedi İklim
Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS) ve İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanmış İstanbul Yabancılar İçin
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Türkçe Öğretim Seti (İYTÖS)'ne ait A1, A2, B1, B2 ve C1 ders kitapları oluşturmaktadır. Çalışmanın
yöntemi nitel araştırma olarak belirlenip, doküman analizi ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. İlgili
öğretim setlerinin dinleme metinlerinin ders işleme süreleri tespit edilirken üç uzman öğretim elemanı
görüşü alınarak bir akademik takvim süresince uygulama yapılmıştır. Araştırma sonucunda YİTÖS
ders kitaplarında 146, İYTÖS ders kitaplarında 90 dinleme metni tespit edilmiştir. Oluşturulma şekline
göre YİTÖS'te yer alan dinleme metinlerinin 115 tanesinin kurma, 31 tanesinin özgün olduğu;
İYTÖS'te yer alan dinleme metinlerinin ise 66 tanesinin kurma, 24 tanesinin özgün olduğu tespit
edilmiştir. İşlevlerine göre metinlerin YİTÖS'te 59 kullanım işlevli, 83 edebî ve 4 diğer metin;
İYTÖS'te ise 49 kullanım işlevli ve 41 edebî metin olduğu tespit edilmiştir. Türlerine göre metin
sınıflandırması içerisinde her iki öğretim setinde de 6 farklı metin türüne yer verilmiştir. Ancak
YİTÖS'te resmî yazı türüne; İYTÖS'te de diğer metin türüne yer verilmemiştir. Çeşitlerine göre metin
sınıflandırmasında YİTÖS'te 28 farklı metin çeşidine; İYTÖS'te de 23 farklı metin çeşidine yer
verildiği tespit edilmiştir. Bir öğretim setinde yer alıp diğer öğretim setinde hiç yer almayan toplam 16
çeşit metne rastlanmıştır. Kelime sayısı olarak; YİTÖS'te 33.065; İYTÖS'te 16.688 kelime
kullanılmıştır. YİTÖS ders kitaplarında yer alan 49 farklı dil bilgisi konusunun dinleme metinlerinde
409 kere, İYTÖS ders kitaplarında yer alan 46 farklı dil bilgisi konusunun ise dinleme metinlerinde
357 kere işlenmediği tespit edilmiştir. YİTÖS dinleme metinlerinin kayıt süreleri 426,5', 7 saat, 10,5
ders saati; İYTÖS dinleme metinlerinin kayıt süreleri 186', 3 saat ve 4,5 ders saati olarak
hesaplanmıştır. YİTÖS dinleme metinlerinin işleme süreleri 1750', 29 saat ve 43,5 ders saati olarak
hesaplanırken İYTÖS dinleme metinlerinin işleme süreleri 875', 14,5 saat ve 21,5 ders saati olarak
hesaplanmıştır. Hem kayıt süreleri hem de metin işleme süreleri dâhil edilerek yapılan genel metin
işleme süresi toplamı YİTÖS'te 2176,5', 36 saate ve 54 ders saatine; İYTÖS'te ise 1061', 17,5 saat, 26,5
ders saati olarak hesaplanmaktadır. Yapılan incelemenin ve değerlendirmenin sonunda dinleme
metinlerinin; metin sayısı, metin türü, kelime sayısı, dil bilgisi öğretimi ve ders işleme süresi
bakımından nasıl olması gerektiği konusunda sonuçlara ulaşılmış ve bu sonuçlara bağlı önerilerde
bulunulmuştur.
In the field of teaching Turkish as a foreign language, the four basic skills' being taught and developed
simultaneously is one of the most important principles guiding in the process of teaching. When
examined in the context of this principle it is an undeniable fact that the listening skill is a skill which
has been neglected and the concept of teaching Turkish as a foreign language has been perceived
consisted of just grammar teaching and reading skill. The absence of a common syllabus in the field of
teaching Turkish as a foreign language causes some differences in both creating course sources and
teaching practices. In this study, the numbers, the classifications, the number of the words, the
sequence of the grammar subjects, the grammar subjects untaught but existent in the texts and the
teaching periods of the listening texts of the coursebooks belonging to the teaching sets which are the
subjects of this study were examined and evaluated. The study constitutes of A1, A2, B1, B2 and C1
level coursebooks of the teaching sets of Yedi İklim Turkish Teaching Set (YİTÖS) and Istanbul
Turkish Teaching Set For Foreigners prepared by Istanbul University (İYTÖS). The method of the
study was determined as a qualitative research method and also document analysis and interview
techniques were used. Along the determination process of the teaching times of the listening texts of
the related teaching sets an application was performed in an academic calendar period by consulting
three academicians. As a result of the research, 146 listening texts in YİTÖS coursebooks and 90
listening texts in İYTÖS coursebooks were determined. With regards to the creation methods it was
determined that of YİTÖS coursebooks the 115 listening texts were fictional and 31 ones were original;
so of İYTÖS 66 ones were fictional and 24 ones were original. According to the functions, it was
determined that 59 of the texts in YİTÖS are usage functional,83 ones are literary and 4 ones are of
other kinds; as of İYTÖS, 49 ones are usage functional and 41 ones are literary. As for the
classification of the texts according to their types, 6 different types of texts are included in both of the
teaching sets. However, the kind of official writing was not given a place in YİTÖS and neither was the
other kind of text in İYTÖS. As for the classification of the texts according to their kinds, it was
determined that 28 different kinds of texts are included in YİTÖS and 23 ones were included in
İYTÖS. Also 16 kinds of texts which were included in a set but not included at all in the other one
were encountered. As for the vocabulary numbers, 33.065 words in YİTÖS and 16.688 ones in İYTÖS
were used. It was detected that 49 grammar subjects in YİTÖS coursebooks do not take place in their
listening texts for 409 times; similarly, the 46 grammar subjects of İYTÖS coursebooks also do not
take place in their listening texts for 357 times. It was calculated that the recording time of the listening
texts of YİTÖS was 426,5', 7 hours,10,5 periods; and the one of the listening texts of İYTÖS was 186',
3 hours and 4,5 periods. In addition to that it was also calculated that the teaching time of the listening
texts of YİTÖS was 1750', 29 hours and 43,5 periods; and the one of the listening texts of İYTÖS was
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875', 14,5 hours and 21,5 periods. The general text teaching time including both the recording and the
text teaching time of YİTÖS is 2176,5', 36 hours and 54 periods and as for İYTÖS it is 1061', 17,5
hours and 26,5 periods. At the end of the examination held and the evaluation carried out, from the
aspect of text numbers, text type, vocabulary numbers, grammar teaching and teaching time some
results were reached about how the listening texts should be and some suggestions were made
accordingly.
Tez No İndirme Tez Künye
532848
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öğrenme deneyimi kayıtlarının
kullanımı / Using learning experience records in teaching Turkish as a
foreign language
Yazar:BERİL MERT
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
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Dil öğretimi; etkili bir süreci gerektiren ve sarmal bir yol ile ilerlenmesi gereken aşamalar bütünüdür.
Bu aşamaları sağlamak için geçmişten günümüze birçok yöntem geliştirilmiştir ancak teknoloji ile iç
içe bir toplum düşünüldüğünde klasik yöntemler yetersiz kalmış ve yeni dil öğretim yöntemleri için
teknoloji ile harmanlanmış yöntemler ve öğrenme ortamları ortaya çıkmıştır. Bu öğrenme
ortamlarından en önemlisi e-öğrenme platformlarıdır. E-öğrenme platformları; eğitimde fırsat eşitliği
tanıması, kolay ulaşılabilirliği, öğrenme yaşantılarını takip edebilirliği, depolanabilirliği sayesinde
hızlıca yayılmış ve eğitim öğretimin her alanında kullanılmaya başlanmıştır. E-öğrenme
platformlarının yaygınlaşması da yürütülen çevrimiçi eğitimlerin nasıl takip edilebileceğine dair yeni
oluşumları beraberinde getirmiştir. Bu oluşumlardan öğrenme yönetim sistemleri, öğrenenin izlediği
eğitimleri, tamamladığı seviyeleri, öğrendiği kelimeleri sadece sistem içerisinde kayıt altında
tutmaktadır. Böylelikle eğitmen, öğrenenin ilerleyişini takip edebilmektedir. Ancak çevrimiçi ve
çevrimdışı öğrenmeler sadece tek bir kanalda gerçekleşmemektedir. Öğrenme, her yerde ve her şekilde
olabilmektedir. Bunu takip edebilmek amacıyla ADL.net tarafından geliştirilen Experience API
arayüzü ile öğrenenin gerçekleştirdiği her öğrenme etkinliği tek bir merkezde ve standart bir şekilde
kaydedilebilmektedir. Bu tez çalışmasında da yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öğrenme
yönetim sistemi ve Experience API arayüzünün birlikte kullanılmasıyla öğrencilerin dil gelişiminin
takip edilebilmesi ve bunun dil öğretimine olacak olan faydaları gerçek verilerle ortaya konulmaya
çalışılmaktadır. Üzerinde çalışılan veriler, Ankara TÖMER Kadıköy Şubesi A2 seviyesinde olan iki
çalışma grubundan elde edilmiştir. Çevrimdışı öğrenme deneyimleri, öğrencilerin gün gün doldurduğu
öğrenme formu ile takip edilerek Experience API'ye aktarılmıştır.
Language teaching is a whole of stages that requires to be tracked an effective process and a helical
path. In order to provide these stages, many methods have been developed from the past to the present,
but considering a society intertwined with technology, classical methods have been inadequate, and
technology and learning environments blended with technology have emerged for new language
teaching methods. One of the most important one among these methods is e-learning platforms. Thanks
to its providing the equivalence of opportunity in education,its easy accessibility, its tracking ability to
learning experiences and its storability, it has spread in a fast way and it has started being used in every
field of education. The spread of e-learning platforms has also led to new formations on how to follow
the online courses. Learning management systems among these new formations record only in its own
system the trainings that the learners watched, levels that they completed and the words they learnt.
Thus, the educator is able to track the progress of the learner. However, both online and offline
learning experiences do not occur not only on one channel. Learning may occur anywhere and anyway.
On the purpose of tracking these, with the Experience API interface developed by ADL.net, every
learning activity performed by the learner can be recorded in a single center and in a standard manner.
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In this thesis, by using the learning management system and Experience API interface in the teaching
of Turkish as a foreign language, it is tried to reveal the language development of the students and the
benefits that will be given to the language teaching with real data. The data has obtained from two
study groups of Ankara TÖMER Kadıköy Branch A2 level. Offline learning experiences have been
transferred to the Experience API by following the day-to-day learning form of the students.
Tez No İndirme Tez Künye
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Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma gelişim dosyası uygulaması / Using
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri = Alternative
assessment and evaluation tecniques ; Portfolyo tekniği = Portfolio
technique ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yazma öğretimi = Writing training ; Yazım portföyü = Writing
portfolios ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2018
336 s.

Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişilere yönelik yazma gelişim dosyası uygulaması
yapılarak bu yöntemin öğrencilerin yazma başarılarına etkisi araştırılmıştır. Uygulama sonrasında
öğrencilerle görüşme yapılarak gelişim dosyası yöntemiyle ilgili onların görüşleri alınmıştır. Son
olarak da öğrencilerin yazılı anlatımlarında kullandıkları söz varlıkları tespit edilmiştir. Çalışma, Gazi
Üniversitesi TÖMER'de 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde Türkçe öğrenmekte olan orta
seviyedeki öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmada ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desen
kullanılmıştır. Bir sınıf deney, bir sınıf da kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Her bir grupta 15'er
öğrenci bulunmaktadır. 13 hafta boyunca deney grubuna geleneksel yazma dersiyle birlikte yazma
gelişim dosyası uygulaması yapılmış, kontrol grubuyla ise geleneksel yazma dersine devam edilmiştir.
Araştırmanın verileri, öğrencilerin kur sınavlarında yazdıkları kompozisyonlar ve bunların
değerlendirilmesinde kullanılan Yazma Değerlendirme Ölçeği ile öğrencilerin uygulamayla ilgili
görüşlerini almak için hazırlanan Görüşme Formu kullanılarak toplanmıştır. Katılımcıların yazma
başarısını ölçmeye yönelik ön ve son testlerden aldıkları puanlar SPSS programıyla analiz edilmiştir.
Analiz sonucunda deney grubu öğrencilerinde son test lehine anlamlı bir fark bulunduğu, kontrol
grubunda ise ön ve son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu
sonuçlardan hareketle, yazma gelişim dosyası uygulamasının öğrencilerin yazma başarısını olumlu
yönde etkilediği söylenebilir. Uygulama sonrasında deney grubuyla yapılan yarı yapılandırılmış
görüşmelerde, öğrencilerin yazma gelişim dosyası uygulamasıyla ilgili büyük oranda olumlu görüş
bildirdikleri görülmüştür. Öğrencilerin yazılı anlatımlarında kullandıkları söz varlığını tespit etmek için
onların yazma dersi kur sınavlarında yazdıkları kompozisyonlar "Simple Concordance Program 4.09"
ile analiz edilmiş, kelimeler sıklıklarına göre dizilmiş, toplam ve farklı kelime sayıları belirlenmiştir.
Sonrasında bu kelimeler her seviye ve çalışma grubu için türlerine göre listelenmiş ve kelimelerin
frekansları çıkarılmıştır. Analiz sonucunda deney ve kontrol grupları arasında toplam ve farklı kelime
bakımından herhangi bir anlamlı fark görülmemiştir. Ayrıca öğrencilerin dil seviyeleri ile yazılı
anlatımlarında kullandıkları toplam ve farklı kelime sayıları arasında herhangi bir orantı olmadığı
görülmüştür.
This study is based on the application of portfolios to learners of Turkish as a foreign language and
explores the effects of portfolios on learners' success in writing. After the application of portfolios,
learners were interviewed for their views about using portfolios as a method. Finally, vocabulary that
learners used in writing were identified. The study was carried out with intermediate-level students
who were learning Turkish language at Gazi University TOMER during the spring semester of 20142015 school year. In this study, quasi-experimental design was used with pre-test and post-test control
group. One class was assigned as experimental group and another class as control group. There were 15
students in each group. Throughout 13 weeks experimental group used portfolios together with
traditional writing lessons while students in the control group were taught traditional writing lessons
only. Research data were collected via three tools: the essays that were written by students in the level
test, Writing Evaluation Scale which was used to evaluate these essays, and the Interview Form
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prepared to get students' views about using portfolios. Students' scores of pre-test and post-test that
were used to evaluate success in writing were analyzed via SPSS. The analyzes revealed that there was
a meaningful difference in experimental group on behalf of post-test while there was no meaningful
difference between pre-test and post-test scores of the students in the control group. In line with these
results it can be suggested that using portfolios has a positive effect on students' success in writing.
Semi-structured interviews held with the students in the experimental group after the use of portfolios
showed that the students gave mostly positive feedback about the use of writing portfolios. In order to
identify the vocabulary students used in writing, their essays in the level test were analyzed via "Simple
Concordance Program 4.09", the words were ordered according to their frequency, the number of
different words and the total number of words were determined. Then for each level and study group
these words were listed according to their types and their frequencies were identified. The analyzes
also revealed that there was no meaningful difference between the experimental group and control
group in terms of different and total words. Furthermore, there appeared no ratio between students'
level of language and different and total words they used in writing.
Tez No İndirme Tez Künye
596682
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde bağlam temelli sözcük
öğretim yönteminin uygulanması / Implementation of context-based
vocabulary teaching method in teaching Turkish as a foreign language
Yazar:NEŞE KARA ÖZKAN
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
285 s.

Bu çalışmada bağlam temelli sözcük öğretim yönteminin yabancı dil olarak Türkçe sözcük
öğretimindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenim gören B2 düzeyindeki 32 yabancı öğrenci ile
çalışılmıştır. Araştırma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma desenli bir
araştırma modelinden oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle elde edilen verileri desteklemek için öğrenci çalışma kâğıtları
üzerinde nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yapılmıştır. Araştırmada 16'şar katılımcının
bulunduğu deney grubu ve kontrol grubu bulunmaktadır. Öncelikle her iki gruba ön test yapılmıştır. Ön
testten iki hafta sonra deney grubuyla bağlam temelli sözcük öğretim yöntemi ile çalışılmaya
başlanmıştır. Dört hafta süren çalışma süresince katılımcılara yeni sözcüğün anlamının bağlamdan
bulunması için araştırmacı tarafından kendilerine metindeki bağlam ipuçları gösterilmiş ve yönlendirici
sorular yöneltilmiştir. Katılımcılar anlama ilişkin tahminlerini çalışma kâğıtlarına yazmışlardır. Deney
grubuyla bağlam temelli sözcük öğretim yöntemiyle ders işlenirken, kontrol grubuna yeni sözcüklerin
anlamları araştırmacı tarafından sözcük listeleri şeklinde verilmiştir. Çalışmanın tamamlanmasından iki
hafta sonra yeni öğrenilen sözcüklerin hafızada kalıcılığını belirlemek için gruplara son test yapılmıştır.
Deney ve kontrol grupları arasında sözcük öğrenim düzeyleri açısından fark olup olmadığını gözlemek
için ön test ve son testten elde edilen sonuçlar Mann - Whitney U Testi ile incelenmiştir. Yapılan
inceleme sonunda ön test puanlarına göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmezken, son
testten elde edilen verilerde gruplar arasında deney grubu lehine olacak şekilde anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Yani deney grubu yabancı dil olarak Türkçede yeni sözcüklerin öğrenimi açısından
kontrol grubundan daha başarılıdır. Ön test ve son test sonuçlarına göre her iki grubu kendi içinde
değerlendirmek için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak grupların son test
sonuçlarının ön test sonuçlarından anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği görülmüştür. Grupların
ortalama, ortanca ve standart sapma değerlerine bakıldığında deney grubundaki ilerlemenin, kontrol
grubundaki ilerlemeden çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Doküman analizi yoluyla yapılan nitel
araştırma sonunda ise deney grubundaki katılımcıların yalnız "gövde" sözcüğünün anlamına
ulaşamadıkları, bunun dışında üzerinde çalışılan yirmi sözcükten on dokuzunun anlamını buldukları
görülmüştür. Araştırmada bağlam temelli sözcük öğretim yönteminin Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, it is aimed to search the effects of tha context-based vocabulary teaching methods in

503

Turkish teaching as a foreign language. In the research 32 students of B2 grade who are studying at
Aksaray University Turkish Language Teaching Application and Research Centre were stusied with.
The study used the mixed research design which consisted of qualitative and quantative research
methods. In the study, experimental research method was used from quantative teaching methods. In
order to support the data gained from this method, documentary analysis from the qualitative methods
were done on students' papers. In the study, there are experimental and control groups each consisted of
sixteen participants. Firstly, both groups were pre-tested. Two weeks after the pre-test, context-based
vocabulary teaching method was studied with the experimental group. During this four weeks lasting
study, the participants were shown context clues in the text and were asked structured questions by the
researchers to get the new word's meaning from the context. The participants recorded their guesses
related to meanings on worksheets. While the experimental group had lessons on the base of contextbased language teaching method, the control group took the new words as a vocabulary list. In order to
determine to what extend the new vocabulary had been acquired, the post-test was applied to the both
groups two weeks later on the completion of the study. The pre and post tests were analyzed by using
Mann-Whitney U Test to observe if any significiant difference is available or not. According to the
results of analysis, there wasn't any significiant difference between the pre-tests but there was a
meaningful difference on behalf of the experimental group. In other words the experimental group was
more successful on learning of new vocabulary in Turkish as the foreign language. According to the
results of pre and post tests, the Wilcoxon Signed Rank Test was used to make inner comparison
among two groups. As a result, there was a meaningful difference between pre test and post tests.
When taken into consideration of valves of avarage, median and standard deviation, it was determined
that the progress of experimental group was much more than control group. At the end of the
qualitative research done by means of document analysis it was seen that the participants in the
experimental group could reach the meanings of targeted 19 words apart from "body (gövde)". As a
result of the research it is concluded that the context-based vocabulary teaching method is effective on
Turkish teaching as the foreign language.
Tez No İndirme Tez Künye
631952
Ana dili ve ikinci dili Fransızca olan öğrencilerin Türkçe yazma
becerileri / Turkish writing skills of native French speakers and
speaking French as a second language
Yazar:MUSTAFA TEKELİ
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education ; Yaratıcı yazma = Creative writing ;
Yazma becerisi = Writing skills ; Yazım hataları = Writing errors

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
161 s.

Bu çalışmada ana dili ve ikinci dili Fransızca olan öğrencilerin Türkçe yazma becerilerinde
karşılaştıkları sorunlar araştırılmıştır. Araştırma Gazi TÖMER bünyesinde B2 düzeyinde eğitim gören
20 öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin Türkçe yazma sorunlarını ve
hatalarını belirlemek amacıyla dört etkinlik uygulanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
belge incelemesi ile elde edilen veriler Corder'ın Yabancı Dilde Hata Çözümlemesi çerçevesinde
betimsel ve içerik analizine tabi tutularak yorumlanmıştır. Çalışmada hataların değerlendirilmesi
aşamasında Rosmawan'ın Yaratıcı Yazmada Bütüncül Değerlendirme Ölçütlerine ve Keshavarz'ın Hata
Çözümleme görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmada ortaya çıkan bulgularda Frankofon öğrencilerin,
Türkçe yazma sürecinde Fransızca ve Türkçedeki benzerliklerden oldukça yararlandıkları, iki dil
arasındaki farklılıklar söz konusu olduğunda ise yazma becerisinde zorlandıkları ve sonuç olarak
öğrencilerin çeşitli sebeplerle diller arası, dil içi ve gelişimsel hatalar yaptıkları tespit edilmiştir.
Çalışma sonunda Frankofon öğrencilerin yazma süreçlerine katkı sağlamak ve alan uzmanlarına bir
bakış açısı kazandırmak amacıyla önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yazma Becerisi,
Frankofon, Hata Analizi, Yabancı Dil Olarak Türkçe
In this study, the problems in Turkish writing skills encountered by the students whose mother tongue
and second language are French were researched. The research were carried out with 20 students
studying at B2 level within TOMER. Four tasks were implemented to determine the Turkish writing
problems and errors of the students in the study group. In the research, the data obtained by document
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review, which is one of the qualitative research methods, were intrepreted by making descriptive and
content analysis within the framework of Corder Foreign Language Error Analysis. During the
evaluation of errors in the study, it has been cosulted for Rosmawan's Holistic Evaluation Criteria in
Creative Writing and Keshavarz's Error Analysis views. In the findings of the study, it was determined
that Francophone students benefited from the similarities in French and Turkish in the process of
writing Turkish, and in the case of differences between the two languages, they had difficulty in
writing skills and as a result, the students made interlingual, intralingual and developmental errors for
various reasons. At the end of the sudy, suggestions were made in order to contribute to the writing
process of Francophone students and to give a perspective to the field experts. Key Words: Writing
Skills, Francophone, Error Analysis, Turkish As a Foreign Language
Muhammed Eyyüp Sallabaş, Prof., Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
534633
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarında yer Onaylandı
alan konuşma becerisi etkinliklerinin Avrupa Dil Gelişim Dosyası
Yüksek
doğrultusunda değerlendirilmesi / An evaluation of the speaking skill
Lisans
activities held in the Turkish for foreigners course books in line with
Türkçe
European Language Portfolio
2018
Yazar:HATİCE SAĞLIK
331 s.
Danışman: DOÇ. DR. MUHAMMED EYYÜP SALLABAŞ
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Avrupa Dil Gelişim Dosyası = European Language Development
Folders ; Ders kitapları = Textbooks ; Konuşma = Speaking ; Konuşma
becerisi = Speaking skills ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching
Başlıca hedeflerinden biri, Avrupa ülkelerindeki farklı kültürler arasında ortak bir anlayış geliştirmek
olan Avrupa Konseyi, dil öğreten ve öğrenenlere yardımcı olmak amacıyla Diller için Avrupa Ortak
Başvuru Metni ve uygulaması niteliğindeki Avrupa Dil Gelişim Dosyası'nı önermektedir. ADGD
"kişisel dil başarıları" başlığı altında, dört dil becerisi öneri düzeyleri için öngörülen yeterlilik tanımları
içermektedir. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarında yer
alan konuşma becerisi etkinliklerinin ADGD yeterlilik tanımlarına uygunluğu değerlendirilmiştir.
Araştırma kapsamında doküman olarak; Temel (A1-A2), orta (B1-B2) ve ileri düzey (C1) İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe, Gazi Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Türkçe ve Yeni Hitit ders kitapları
incelenerek konuşma becerisi etkinlikleri saptanmış ve ADGD yeterlilik tanımlarına göre
sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler betimsel çözümleme tekniklerinden frekans yüzde analizi
uygulanarak çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 2016-2017 öğretim döneminde
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi TÖMER'lerde ve İstanbul Üniversitesi DİLMER'de
çalışan okutmanlar ve hazırlık sınıfı öğrencileri ile ders kitaplarında yer alan konuşma becerisi
etkinliklerine ilişkin odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmesi söz konusu kitaplardaki
konuşma etkinliklerinin içerik ve dağılımı, günlük hayata ve akademik hayata katkılarına yönelik 5
sorudan oluşmaktadır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Bu çalışma
nitel ve nicel verilerle desteklenmiş betimsel bir çalışmadır. Elde edilen bulgular yabancılara Türkçe
öğretim ders kitaplarında yer alan konuşma becerisi etkinliklerinin ADGD yeterlilik ölçütlerine
paralellik göstermekle birlikte eğitsel ve mesleki alan ile ilgili etkinliklerin yetersiz olduğu
saptanmıştır. Ayrıca, konuşma becerisi etkinliklerinin günlük hayata katkısının yeterli olduğu ancak
akademik hayata yönelik yeterli katkı sağlamadığı sonucu elde edilmiştir.
The Council of Europe which one of the main target is to develop a common concensus between
European countries suggests European Language Portfolio being implementation of Common
European Framework of reference for Language to guide those who learn and teach languages. ELP
includes proficiencies suggested for the level of four languages skills under the headline of "indivual
language achievements". In this research the speaking skills held in the Turkish for foreigners course
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books were evaulated in line with European Language Portfolio. As documents, basic (A1-A2),
intermediate (B1-B2) and advanced (C1) levels İstanbul Turkish course books for foreigners, Gazi
Turkish course books for foreigners, Yedi İklim Turkish and Yeni Hitit course books are reviewed, the
speaking skills were detected and categorized according to the proficiencies of ELP. The collected data
was anaylzed by the descriptive analyze techniques percentage and frequency. The focus group
interview was realized with the study group of this research consisting of lecturers and students who
get educated during 2016-2017 at Turkish education centers (TÖMER and DİLMER) of Yıldız
Techique University, Sakarya University and Istanbul University. The focus group interview includes 5
questions relating with the speaking skill activities held on the above mentioned Turkish course books
respecting their contribution to the students daily life, academic life and contents and distrubution of
speaking skills actitivities. The collected data was analyzed by the content analyze. The gathered
findings revealed that the speaking skill activities on the Turkish course books for foreigners are
compatible with ELP however speaking skill actitives concerning the eductional and proffessional
subjects should be held more. It is also observed that the speaking skills held in the Turkish course
books are contributing to the daily life of but not contributing to the academic life of students.
Tez No İndirme Tez Künye
636467
Uygur türkü öğrencilerinin Türkçe metinleri okumaya yönelik tutumları
ve okuduğunu anlama becerileri üzerine bir araştırma / A research on the
attitudes of uyghur students for reading Turkish texts and their
understanding skills
Yazar:YIMINGJIANG SAILIBIYA
Danışman: DOÇ. DR. MUHAMMED EYYÜP SALLABAŞ
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim
Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
90 s.

Bu çalışmada, Türkiye'de yaşayan Uygur Türkü öğrencilerinin, Türkçe Metinleri Okumaya Yönelik
Tutumları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma, betimsel tarama
modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında birden fazla değişken olması ve bu değişkenler
arasındaki ilişkinin incelenmesi araştırmanın ilişkisel tarama modelinde yapılmasını gerektirmiştir.
Araştırmanın evreni Türkiye'deki TÖMER'lerde B2 ve C1 seviyesinde eğitim gören Uygur Türkü
öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma 76 erkek, 28 kız olmak üzere toplam 104 kişinin katılımıyla
yapılmıştır. Araştırmada bulgular "Kişisel Bilgi Formu", "Tutum Ölçeği" ve bunun yanında
"Okuduğunu Anlama Testi" kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular
araştırma konusu doğrultusunda SPSS20 paket programı ile analiz edilmiştir. Demografik bilgiler
doğrultusunda elde edilen sonuçlara Mann – Whitney U Testi ve Kruskal – Wallis H Testi analizleri
yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme araçlarından elde edilen verilerin regresyon analizleri,
korelasyon değerleri, betimsel istatistik değerleri yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerin
okuma tutumları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Erkek öğrencilerin Türkçe metinlerin
önemini fark etme düzeylerinin kız öğrencilere göre daha fazla olduğu görülmüştür. Türkçe metinleri
okumaya yönelik tutumları yüksek olanların okuduğunu anlama düzeyleri daha fazla çıkmıştır.
TMOYT ile okuduğunu anlama düzeyleri arasında olumlu zayıf düzeyde bir ilişki olduğu
belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Okuduğunu Anlama, Tutum
In this research, the relationship between attitudes towards reading Turkish texts and reading
comprehension skills of Uyghur students living in Turkey was investigated. This paper was carried out
in a descriptive scanning model. Within the scope of the research, having more than one variable, and
examining the relationship between these variables required the research to be done in the relational
screening model. The main objects of this research consist of Uyghur students who are studying B2
and C1 level at TOMER Turkish language schools in Turkey, including 104 students in total, 76 boys
and 28 girls separately. During the paper, the data were collected by using the "Personal Information
Form", "Attitude Scale", and "Reading Comprehension Test". The retrieved data were analyzed in the
direction of the SPSS20 package program. The results obtained by demographic information were
analyzed by the Mann- Whitney U test and Kruskal- Wallis H Test. The measurement tools consisting
of regression analysis, correlation values, and descriptive statistics values were used for the data that
were obtained from the previous stage. According to the study result, the reading attitude of the
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students showed a significant difference regarding the gender variable. It has been revealed that the
level of male students' realizing the importance of Turkish texts is higher than female students. Those
who have a high attitude towards reading Turkish texts have more reading comprehension levels. As a
result, A positive weak relationship was found between their attitudes towards reading Turkish texts
and their reading comprehension levels. Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, reading
comprehension, attitude

Muhammet Demirbilek, Dr.Öğr.Ü., Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Programları ve
Öğretimi
Tez No İndirme Tez Künye
442835
Yerel tabanlı gerçekliği artırılmış oyun tasarımının Türkçeyi yabancı dil
olarak öğrenenlere etkisinin incelenmesi / Investigating the effects of
location based augmented reality game design for learners of Turkish as
a foreign language
Yazar:EMRAH TOSUN
Danışman: DOÇ. DR. MUHAMMET DEMİRBİLEK
Yer Bilgisi: Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü /
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Dizin:Bilgisayar oyunları = Computer games ; Eğitici oyunlar =
Education plays
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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
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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 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.
Muhammet Raşit Memiş, Dr.Öğr.Ü., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 düzeyi ders kitaplarındaki
sosyo-kültürel unsurların metinsellik ölçütleri bağlamında
değerlendirilmesi / An evaluation of the socio-cultural elements in
İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 and A2 level coursebooks in terms of
the standards of textuality
Yazar:SENEM GÜRKAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMET RAŞİT MEMİŞ ; PROF.
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Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim
Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:Metin dilbilim = Text linguistics ; Türkçe öğretimi = Turkish
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Bu tez çalışması yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki sosyo-kültürel
unsurların metinsellik ölçütleri çerçevesinde Türkçe öğretimine katkısını tartışmayı amaçlamaktadır.
Bu bağlamda İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarının A1 ve A2 düzeylerinde bulunan
"Kültürden Kültüre" adlı bölümlerindeki 11 metin incelenmiştir. Nitel bir çalışmanın ürünü olan bu
çalışma süresince metinlerde bulunan sosyo-kültürel unsurlar metinsellik ölçütleri ile çözümlenmiştir.
Bu unsurlar Avrupa Dil Çerçeve Programı'ndaki iletişimsel yetilerinden sosyodilbilimsel yeti,
edinçlerden ise sosyo-kültürel bilgi ve kültürlerarası bilinç gelişimi temel alınarak belirlenmiştir.
Çalışma sonucunda A1 düzeyindeki metinlerin Avrupa Dil Çerçeve Programı'nda yer alan iletişimsel
yetiye ve edince yönelik kazanımları karşılamadığı, fakat A2 düzeyindeki metinlerin bu yetilerin
gelişimini sağlayacak yeterlikte oldukları saptanmıştır. Bulgular doğrultusunda çalışma sonunda
önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler : Yabancılara Türkçe Öğretimi, Avrupa Dil Çerçeve
Programı, Metinsellik Ölçütleri, Yabancılara Türkçe öğretiminde sosyo-kültürel unsurlar.
This thesis aims at discussing the contributions of socio-cultural elements in TFL (Teaching Turkish as
a Foreign Language) coursebooks in terms of standards of textuality. In this context 11 texts in "From
Culture to Culture" parts of İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 and A2 level coursebooks were
examined. Within this qualitative study, the socio-cultural elements in those books were analysed
through the standards of textuality. These elements were determined within the framework of
sociolinguistic competence, one of the components of communicative language competence and sociocultural knowledge and intercultural awareness, two of the components of general competences,
evaluated from Common European Framework of References for Languages. The findings of the study
reveal that the texts in A1 level seem not to meet the learning outcomes of communicative language
competence and general competence in Common European Framework of References for Languages,
while the texts in A2 level coursebook do. In accordance with the findings some suggestions have been
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made at the end of the study. Key Words : Teaching Turkish as a Foreign Language (TFL), Common
European Framework of References for Languages, The Standards of Textuality, Socio-Cultural
Elements in TFL (Teaching Turkish as a Foreign Language).

Muhsine Börekçi, Prof., Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
475979
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görsel geri bildirim etkinlikleriyle Onaylandı
gerçekleştirilen bürün öğretiminin sesli okuma becerisine etkisi / The effect Doktora
of teaching prosody through visual feedback activities on oral reading skills Türkçe
in teaching Turkish as foreign language
2017
Yazar:SAFA ÇELEBİ
188 s.
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:Akıcılık = Fluidity ; Geri bildirim = Feedback ; Görsel algılama =
Visual perception ; Okuma becerileri = Reading skills ; Okuma hızı =
Fluent reading ; Sesli okuma = Oral reading ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching
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 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
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
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Amaç: Yaratıcı drama, çağdaş eğitim dizgesinde başlı başına bir disiplin ve öğretim yöntemlerinden
biridir. Ana dili ve yabancı dil öğretiminde oldukça etkili olup öğrenmeye yönelik bir yöntemdir.
Sunulan araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kalıp
sözlerin öğretimine etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışma, Türkçe öğrenen B1 seviyesindeki
öğrenciler üzerinde; ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir
(n=37). Öğrencilere 6 hafta (18 saat) boyunca araştırmacı tarafından ilgili alan yazından derlenen
toplam 293 kalıp söz, çeşitli bağlamlar içinde örneklendirilerek iki farklı öğretim yöntemi ile
anlatılmıştır. Bulguların analizinde, normal dağılım gösteren verilere grup içi ve gruplar arası
karşılaştırmaları yapmak için parametrik testlerden t testi uygulanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin
bildikleri dil sayıları, yaşları, cinsiyetleri, ülkeleri ve aldıkları puanlar arasındaki ilişkiyi incelemek için
Pearson testi kullanılmıştır. İstatistiksel olarak P<0.05 düzeyi anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma
bulgularında, grupların son testte aldıkları puanlarda anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmiştir
(p=0.034). Öğrencilerin yaşlarının ve bilinen yabancı dil sayısının, tespit edilen başarı puanı üzerinde
etkisinin olmadığı belirlenmiştir (P>0.05). Öğrencilerin kalıp sözlere ilişkin görüşlerinin alındığı
formda, öğrencilerin %83,33'ü kalıp sözlerin önemli olduğunu, %70'i de kalıp sözleri öğrenmelerinin
günlük hayatlarını kolaylaştırdığını belirtmiştir. Öğrencilerin %55,7'si yaratıcı drama tekniklerini
bireysel gelişimleri ve dil öğrenim süreçlerini tamamen olumlu yönde etkilediğini ifade etmişlerdir.
Sonuç: Bu bulgulara dayanarak yabancılara Türkçe eğitiminde yaratıcı drama yönteminin
kullanılmasının ve ders müfredatında kalıp sözlerin öğretilmesinin, öğrencilerin dil eğitimine katkıda
bulunacağı düşünülmektedir.
Purpose: Creative drama is one of the teaching methods and a discipline on its own in modern
education system. It is quite effective in the teaching of the native language and foreign language and it
is aimed at learning. The purpose of this study is to examine the effect of creative drama method used
in teaching Turkish as a foreign language on the teaching of fixed expressions. Method: The study was
conducted on students learning Turkish at B1 level, by using quasi-experimental design with a pre-test,
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post-test control group (n=37) design. For 6 weeks (18 hours), the students were taught a total of 293
fixed expressions compiled by the researcher from the related literature, by giving examples within
various contexts and by using two different teaching methods. The results were analyzed with
parametric t test to make intergroup and intragroup comparisons on the data which were normally
distributed. Pearson test was used to analyze the relationships between students' the number of
languages they knew, their ages, their gender, their country and scores. P<0.05 was considered as
statistically significant. Findings: The results of the study showed significant difference in groups' posttest scores (p = 0.034). The variables of age and number of foreign languages were not found to have a
significant effect on students' scores (P>0.05). In the self-assessment forms obtained from the students,
it was found that 83,33% stated that fixed expressions were important and 70% stated that leaning
fixed expressions made their daily lives easier. 55,7% of the students stated that creative drama
technique positively affected their individual development and language learning skills. Results: Based
on these findings, it is thought that using creative drama technique in teaching Turkish to foreigners
and teaching fixed expressions in the lesson curriculum will contribute to students' language education.
Mümtaz Kaya, Prof., Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık
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Bu çalışmanın amacı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Göreve Dayalı Öğrenme Yönteminin
A1-A2 düzeyi Konuşma Becerisine Katkısını araştırmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmada toplam dört sınıf ile çalışılmıştır. Katılımcılar Bilkent Üniversitesi'nde
okumakta olan A1-A2 düzeyindeki yabancı öğrencilerdir. Veri toplama aracı olarak, uygulanan
etkinlik sonrasında katılımcıların görüşlerine başvurulmuştur. Elde edilen veriler araştırmacı tarafından
yorumlanmıştır. Araştırmada uygulanan etkinlikler, eylem odaklı yaklaşımın ilkelerine sadık kalınarak
araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Uygulanan etkinlikler, müfredata uygun şekilde, çeşitli
aralıklarla katılımcılara uygulanmıştır. Her etkinliğin ardından katılımcıların görüşlerine
başvurulmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından toplanmıştır ve analiz edilmiştir. Araştırmadan elde
edilen bulgulara göre, süreç boyunca uygulanan etkinliklerin katılımcıların konuşma becerilerine katkı
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerden alınan dönütlere göre, öğretim sürecini daha
keyifli hale getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin daha etkili
olabilmesi için kullanılacak olan etkileşim temelli konuşma etkinliklerinin öğretim metotlarında daha
fazla olması gerektiği söylenebilir.
The purpose of this study is to investigate The Contribution of Tasked-Based Approach to the
Speaking Ability of A1-A2 Level that Turkish is taught as a Foreign Language. In this study,
qualitative research method was used. In this study, four classes were studied. Participants of this study
are the foreign students in Bilkent University. As a data collection tool, student's opinions were
consulted at the end of each task. The data obtained were interpreted by the researcher. Tasks carried
out in the research were formed by the researcher in accordance with the principles of task-based
approach. The tasks were applied to the participants at various intervals in accordance with the
curriculum. After each task, student's opinions were consulted. The data were collected and analyzed
by the researcher. According to the findings obtained from the research, it was concluded that tasks
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implemented throughout the process had contributed to the speaking skills of the participants. In
addition, according to the feedback from the students, it was concluded that these applied tasks made
the teaching process more enjoyable. It may be said that the interaction-based speaking tasks can be
more frequently in teaching methods to make the teaching Turkish as a foreign language more
effective.
Tez No İndirme Tez Künye
549682
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde otantik dokümanların kullanımı ve
A1-A2 düzeyinde dil becerilerine etkisi / The use of authentic documents
in teaching Turkish as a foreign language and its effects on language skills
at A1-A2 level
Yazar:EMRAH GÖÇMEN
Danışman: PROF. DR. MÜMTAZ KAYA
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:Ders kitapları = Textbooks ; Dil becerileri = Language skills ;
Otantik dokümanlar = Authentic documents ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2018
132 s.

Bu araştırmada "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Otantik Dokümanların Kullanımı ve A1-A2
Düzeyinde Dil Becerilerine Etkisi" konusu incelenmiştir. Araştırmanın amacı, iletişimsel ve eylem
odaklı yaklaşımın en önemli parçası olan "otantik dokümanların" Fransızca ve Türkçe ders kitaplarında
nasıl ele alındığını, hangi iletişimsel niyetler için hangi yöntemlerle ders etkinliklerinde kullanıldığını
ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda tezimizin araştırma sorularına cevap bulunabilmesi amacıyla,
güncel yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarından "Yeni Hitit Yabancılar İçin A1-A2 " ve Fransızca
öğretiminde kullanılan "Tendances A1-A2" adlı ders kitaplarında kullanılan otantik dokümanlar
kültürel ve dilbilimsel açıdan incelenmiştir. Bu kitapta bulunan konular ve temalar temelinde ve de
göreve dayalı öğrenme yöntemindeki teknikler ışığında, gündelik hayata dair dil becerileri ölçme
uygulamaları hazırlanmış, konuya uygun belirlenmiş otantik dokümanlar oluşturulmuş ve bunlar sınıf
ortamında Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen yabancı
uyruklu öğrencilere uygulanmıştır. Çalışma, bu görevler ve verilen durumlarla öğrencilerin dil
becerilerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Elde edilen verilerde otantik dokümanların dil
becerilerine etkisi tezin sonuç bölümünde değerlendirilmiştir. Tez yazım aşamasında kullanılan otantik
doküman uygulama etkinlikleri, tezin ekler bölümünde somut örnek teşkil etmesi amacıyla
sunulmuştur. Araştırma sonunda elde ettiğimiz bulgularla, tezimiz için seçtiğimiz yabancı dil Türkçe
öğretiminde kullanılan otantik dokümanların dil becerilerine katkı sağladığı gözlenmiştir. Özellikle
öğrencilere yapılan uygulama etkinlikleri AOBM A1- A2 seviyesi (başlangıç) kapsamında dil
becerilerini geliştirme sürecinde otantik dokümanların katkı sağladığını, fakat öğrencilerin söz
edimlerini gerçekleştirme aşamasında ana dil ve kültürel etkenler etkisinde kaldıklarını ortaya
koymuştur.
In this research, "The Use of Authentic Documents in Teaching Turkish as a Foreign Language and its
Effect on Language Skills at A1-A2 Level was examined". The aim of the research is to reveal how
authentic documents, which are the most important part of the communicative and task-based
approach, are handled in French and Turkish textbooks, and which methods are used in lecture
activities for communicative intentions. In this context, in order to find answers to the research
questions of our thesis, authentic documents which are used in the textbooks "Tendances A1-A2" used
in the teaching of "New Hitit Foreigners A1-A2" and French in the current foreign language Turkish
textbooks were examined culturally and linguistically. In the light of the subjects and themes contained
in this book and in the light of the techniques in the task-based learning method, language skills
measurement practices on daily life were prepared and authentic documents determined according to
the subject were created. They were applied to foreign students who were learning Turkish as a foreign
language at the Charles de Gaulle French High School in Ankara. The study aims to contribute to the
language skills of the students with these tasks and the given situations. According to the obtained data,
the effects of authentic documents on language skills are evaluated in the conclusion section of the
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thesis. Authentic document application activities used in the thesis writing phase are presented in order
to form a concrete example in the thesis section. According to the findings of the study, it has been
observed that the foreign language we have chosen for our thesis contributes to the language skills of
authentic documents used in teaching Turkish. In particular, the practice activities carried out by the
students revealed that authentic documents contributed to the development of language skills within the
scope of AOBM A1-A2 level (beginning), but the students were influenced by the mother tongue and
cultural factors during the stage of realizing their speech acts.

Muna Yüceol Özezen, Prof., Çukurova Üniversitesi Yeni Türk Dili
Tez No İndirme Tez Künye
551603
Yabancılar için Türkçe İstanbul (Istanbul Turkish for Foreigners Course
Book) ve Yedi İklim orta seviye ders kitaplarının kültür aktarımı açısından
incelenmesi / Investigating intermediate level Turkish teaching
coursebooks for foreigners Istanbul and yedi iklim in terms of culture
transfer
Yazar:FİLİZ ÖRDEK
Danışman: PROF. DR. MUNA YÜCEOL ÖZEZEN
Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Avrupa Ortak Dil Referansları = Common European Framework ;
Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğrenme yöntemleri = Language learning
methods ; Dil öğretimi = Language teaching ; Dil-kültür = Languageculture ; Kitaplar = Books ; Kültürel aktarım = Cultural transfer ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Yabancı uyruklu = Foreign domectic ;
Yabancılar = Foreigners

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
142 s.

Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi okutmanları tarafından hazırlanan, İstanbul
Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi TÖMER'de (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi)
okutulan İstanbul ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim orta seviye Türkçe
öğretimi ders kitapları kültür ögeleri açısından incelenmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu ders
kitapları A1-A2 (Temel), B1-B2 (Orta) ve C1 +(İleri) seviyelerinden oluşmaktadır. İncelediğimiz
Türkçe öğretim setleri; AODÇ (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) kriterlerince belirlenmiş, dil düzeylerine
uygun biçimde düzenlenmiş, iletişim ve öğrenen odaklı yaklaşıma göre yapılandırılmıştır.
Çalışmamızda sözü edilen ders kitaplarında Türk toplumunun ve kültürünün temel ve önemli
özelliklerinin yansıtıldığı kültürel etkileşim, kültür aktarımı, çeşitli kültür ögeleri ve metinlerdeki
kültürel bilgi içerikleri ile kültür kodları üzerinde durulmuştur. Çalışmada amaç, adı geçen yabancılara
Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki kültürel değerlerimizin tespitini yapmak ardından bazı
değerlendirme ve önerilerde bulunmaktır.
In this study, two intermediate level Turkish teaching coursebooks, namely, İstanbul and Yedi İklim
were examined in terms of culture items and the findings were evaluated. İstanbul was written by
Istanbul University Language Center instructors and it is already used as a coursebook at Çukurova
University, TÖMER (Teaching Turkish as a Foreign Language and Research Center). The second book
Yedi İklim was prepared by Yunus Emre Institute. The books selected for the research are composed of
A1-A2 (Basic), B1-B2 (Intermediate) and C1 +(Advanced) levels. The book series that we examined
were designed according to the appropriate language levels based on Common European Language
Framework (CEFR) criteria and constructed according to communicative and student-centered
approaches. In our study, we mainly focused on cultural interaction, cultural transfer, various culture
items and culture codes delivered in the books by which the main important features of Turkish society
and culture are presented. The aim of the study is to find out our cultural values instantiated in the
books which are used to teach Turkish as a foreign language, evaluate them and suggesting some ideas
for further studies..
Murat Ateş, Doç.Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Tez No İndirme
593545

Tez Künye
Nasreddin Hoca fıkralarının yabancılara Türkçe
öğretiminde okuma metni olarak düzenlenmesi /
Arrangement of Nasreddin Hodja anecdotes as reading
text in teaching Turkish to foreigners
Yazar:AYŞE TUĞÇE ÖZET
Danışman: DOÇ. DR. MURAT ATEŞ
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim
Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Fıkralar =
Jokes ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
134 s.

Gün geçtikçe önem arz eden yabancı dil öğretimi üzerinde birçok çalışmanın yapıldığı ve yapılmaya
devam edildiği bir alandır. Uzun yıllardır süre gelen Yabancılara Türkçe öğretimi gerek siyasi gerek
eğitim alanında gerekse kültürel alanda günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Yabancılara Türkçe
öğretimi çalışmalarının ve projelerinin yoğun olarak yürütüldüğü günümüzde alandaki en büyük
eksiklik materyal eksikliği olarak görülmektedir. Özellikle başta okuma-anlama beceri olmak üzere
dört temel dil becerisinin geliştirilmesinde başvurabileceğimiz okuma metinlerinin eksikliği yoğun bir
şekilde hissedilmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde gözlemlenen bu eksikliği gidermek adına
okuma metinlerinin hazırlanması gerekli görülmüştür. Bu okuma metinlerinin hazırlanması hususunda
yabancı dil öğretiminde kültür aktarımı faaliyetlerinin önemi de göz önünde bulundurularak Nasreddin
Hoca fıkralarının bu kapsamda kullanılabilirliği üzerinde durulmuştur. Türk kültüründe oldukça önemli
bir yere sahip olan Nasreddin Hoca fıkralarının hem okuma- anlama becerilerinin geliştirilmesinde hem
Türk kültürünün tanıtılmasında hem de öğrencilerde Türk kültürüne ait bir eseri estetik zevk alarak
okumalarını sağlamak noktasında işlevsel olacağı kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda Avrupa Dilleri
Ortak Çerçeve Metni temel alınmış, bununla birlikte uzman görüşlerinden faydalanılarak belirli
ölçütler çerçevesinde 15 farklı Nasreddin Hoca fıkrası A2, B1 ve B2 seviyelerine göre uyarlanmıştır.
Çalışma sırasında öğrencilerin bulundukları seviye gruplarının dil bilgisi kazanımlarını tamamladıkları
varsayılmış fıkralar bu doğrultuda uyarlanmıştır. Fıkraların uyarlanması sırasında atasözü, deyim veya
kalıp ifadelerin kullanılmasına dikkat edilmiş özellikle kültür aktarımı kapsamında Nasreddin Hoca
fıkraları içinde konuları ya da içerikleri kalıplaşmış ifadelerin doğmasına sebep olan fıkraların
seçilmesine özen gösterilmiştir. Çalışmanın örneklemini oluşturan fıkralar çeşitli yazarların çeşitli
yayınlarından titizlikle seçilmiş; seçilen bu fıkralar, özgün ve uyarlanmış halleri ile birlikte verilmiştir.
Foreign language teaching is a field that many studies are conducted on and still being conducted on.
For many years teaching Turkish to foreigners gained importance in both political, cultural and
education fields. Nowadays studies and projects are being conducted intensively on teaching Turkish to
foreigners however biggest incompleteness is seen as lack of materials. Lack of reading texts which we
can resort to for 4 fundemantal language skills, especially to develop reading-understanding skills, is
being felt intensively. To remedy the deficiency seen in the Turkish teaching to foreigners it is
considered necessary reading texts to be prepared. Regarding preparation of these reading texts, taking
into account the importance of cultural transfer, Nasredding Hodja anectodes are dwelt on. It is
understood that using Nasreddin Hodja anectodes which have a very significant position in the Turkish
culture would be beneficial in developing skills of reading-understanding, familiarizing Turkish culture
and making students read a piece belonging to Turkish culture in an enjoyable way. In this context,
Europian Language Common Framework is considered basis and with the help of expert opinions
within certain frameworks 15 different Nasreddin Hodja anectodes are prepared suitable for A2, B1,
B2 levels. During the study students are supposed to complete their linguistic gains of which the
language levels they are in and anectodes are adapted accordingly. During adapting the anectodes
attention is paid to usages of proverbs, idioms, phrases and within the scope of cultural transfer
Nasreddin Hodja anectodes which contain stereotyped phrases are selected carefully. Anectodes which
forms the paradigms of the study are selected carefully from various writers' various works; and these
anectodes are presented in genuine forms and adapted forms.
Tez No İndirme

Tez Künye

Durumu
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641939

Türk masallarının yabancılara Türkçe öğretiminde okuma
metni olarak uyarlanması / Adaptation of Turkish tales as
reading text in teaching Turkish to foreigners
Yazar:ALİ ÖZDİN
Danışman: DOÇ. DR. MURAT ATEŞ
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim
Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Okuma = Reading ; Okuma eğitimi = Reading
training ; Okuma metinleri = Reading texts ; Okumaanlama = Reading-comprehension ; Türk masalları =
Turkish tales ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language
learning

Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
156 s.

Yabancı dil öğretimi, her geçen gün çok daha önemli, çok daha gerekli bir konuma gelmektedir. Farklı
milletlerin teknolojik gelişmeler sonucunda daha fazla etkileşim kurar hale gelmesi bu durumun en
önemli sebeplerinden birisidir. Bu bağlamda yabancı dil öğrenme, bir ihtiyaçtan çok bir zorunluluk
haline gelmiştir. Dünya üzerinde geniş bir coğrafyada konuşulan, jeopolitik açıdan önemli noktalarda
yaygın olan Türkçe de yabancılar tarafından öğrenilmek istenen bir dildir. Yabancılara Türkçe öğretimi
günümüzde büyük önem arz eder. Bu denli önemli olan bir konuda verilen eğitimin de üst düzey
olması gerekmektedir. Yapılan araştırmalar göz önüne alındığında yabancılara Türkçe öğretiminde
özellikle okuma materyallerinin eksikliği göze çarpmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi hususuna
faydalı olabilmesi için bu çalışmanın yapılması uygun ve gerekli görülmüştür. Kültürümüzde önemli
bir yeri olan Türk masallarının yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılması, hem okuma-anlama
becerilerine olumlu etki edecek hem de Türk kültürünün etkili bir aktarımını sağlayacaktır. Çünkü Türk
masalları, Türk dilinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün bunlar göz önüne alındığında Avrupa dilleri ortak
çerçeve programı temelinde, uzmanların da görüşleri alınarak 10 farklı Türk masalı B1 ve B2 dil
seviyelerine göre uyarlanmıştır. Masal uyarlamaları sırasında dil öğretimi yanında kültür aktarımı
olgusu da göz önünde bulundurulmuş, kalıp ifadeler, atasözü, deyim vb. yapıların da kullanılmasına
dikkat edilmiştir. Burada amaç yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türk dilini öğrenirken
aynı zamanda Türk insanını ve Türk toplumunu da tanımalarıdır. Masallar uyarlanırken öğrencilerin
bulundukları B1 ve B2 seviyelerine ait kazanımları tamamladıkları varsayılmıştır. Uyarlanan masallar
farklı yazarlardan seçilmiş, özgün halleri ve uyarlamaları beraber verilmiştir.
Foreing language education is becoming more and more important and much more necessary. It is the
most important reasons for the situation that different nations become more interactive as a result of
technological developments. In this context, learning a foreign language has become essentiality
instead of necessity. Speaking in a wide geography around the world and widespread in geopolitically
important points, Turkish is also a language wanted to be learned by foreigners. Teaching Turkish to
foreigners is of great importance today. The education given on such an important issue should also be
high level. Considering the researches, the lack of reading materials especially in teaching Turkish to
foreigners is remarkable. In order for these deficiencies to be beneficial for the elimination of this
deficiency, it was appropriate and necessary to conduct this study. The use of Turkish tales which have
an important place in our culture in teaching Turkish to foreigners will both have a positive effect on
reading-comprehension skills and will provide on effective transfer of Turkish culture. Because
Turkish tales are an inseparable part of the Turkish language. Considering all these, 10 different
Turkish tales are adopted to the language levels B1 and B2 based on the common framework program
of the European languages, based on the opinions of the experts. During the adaptations of the tales, the
phenomenon of cultural transfer was taken into account in addition to language teaching, attention was
paid to the use of phrases, proverbs, idioms etc. The aim here is that students who learn Turkish as a
foreign language to learn Turkish language and also to know Turkish people and Turkish society.
While the tales were adapted, it was assumed that the students completed the gains of the B1 and B2
levels. The adapted tales were chosen from different authors, and their original versions and
adaptations were given together.
Murat Elmalı, Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi Uygulamalı Dil Bilimi
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Tez No İndirme Tez Künye
586942
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde B1 düzeyinde okuma sınavı
geliştirme / Development of a reading test for B1 level in teaching
Turkish as a foreign language
Yazar:TUĞBA KONAL MEMİŞ
Danışman: DOÇ. DR. MURAT ELMALI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
150 s.

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında okuma becerisinin ölçülmesine
yönelik bir okuma sınavı geliştirmektir. Sınav, Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde B1 düzeyinde yer alan
yeterlik tanımlarına göre hazırlanmıştır. Hazırlanan sınav, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde B1
düzeyinde Türkçe öğrenen 76 yabancı öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen
veriler; geçerlik ve güvenirlik yönünden incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, okuma beceresi
ve yabancı dil olarak Türkçede okuma becerisi ele alınmıştır. İkinci bölümde, ölçme ve değerlendirme
esasları hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, oluşturulan örnek okuma sınavının
uygulanmasıyla elde edilen veriler geçerlik ve güvenirlik yönünden analiz edilmiştir. Avrupa Ortak Dil
Çerçevesine ve uluslararası anlamda kabul görmüş sınavlara uygun olarak hazırlanan; fakat sınavda yer
almayan diğer soru türleri ise tezin ek kısmında öneri olarak verilmiştir.
The aim of this study is to develop a reading test that measures reading ability of the learners of
Turkish as a foreign language. The test was developed based on level descriptors in Common European
Framework of References. The test was applied to 76 students learning Turkish as a foreign language
in İstanbul University Language Center. Data obtained from test takers were analyzed in terms of
validity and reliability. In the first part of the study, reading skill and teaching Turkish as a foreign
language were discussed. In the second part, main concerns in testing and evaluation were investigated.
The third part of the study dealt with the validity and reliability of the exam. Some sample questions
developed correspondingly with internationally valid and reliable reading texts and Common European
Framework of References but not included in the exam were presented in the appendices part as
suggestions.
Tez No İndirme Tez Künye
576857
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde a2 düzeyinde konuşma sınavı
geliştirme / Development of a speaking test in a2 level for learners of
Turkish as a foreign language
Yazar:BURCU OCAK
Danışman: DOÇ. DR. MURAT ELMALI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
168 s.

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisi için uluslar arası
geçerliği olan sınavlar ile Avrupa Ortak Başvuru Metninde belirtilen düzey tanımlamalarını baz
alarakA2 düzeyinde bir başarı sınavı geliştirmek ve bu sınavın geçerliği ile güvenilirliğini
değerlendirmektir. Çalışmanın ilk bölümünde yabancı dil öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi,
konuşma becerisi ile ölçme ve değerlendirme üzerine temel kavramlar ve ilkeler ortaya konmuştur.
Çalışmanın ikinci kısmında örnek bir konuşma sınavı geliştirilmiş; üçüncü kısmında ise bu sınav farklı
artalanlardan gelen 57 öğrenciye uygulandıktan sonra uygulandıktan sonra elde edilen sonuçlar ile
sınavın güvenilirliği ve geçerliği tartışılmıştır. Uluslar arası geçerliği olan sınavlarda kullanılan soru
türlerine uygun olarak hazırlanmış; ancak geliştirilen sınava dâhil edilmemiş diğer soru türleri de ek
kısmında öneri olarak sunulmuştur
The aim of this study is to develop an achievement test for speaking skill in A2 level based on
internationally valid speaking tests and Common European Framework of References in teaching
Turkish as a foreign language in Turkey and to evaluate validity and reliability of the test. In the first
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part of the study, foreign language teaching, teaching Turkish as a foreign language, speaking skill and
testing and evaluation issues are discussed. The second part consists of development of a sample
speaking test and third part is dedicated to the discussion of validity and reliability of that exam
according to the results obtained after its execution to 57 students who are from different backgrounds.
Questions developed by taking Common European Framework of References and internationally valid
speaking tests as reference but not used in the sample speaking test are presented in the appendices part
as suggestions.
Tez No İndirme Tez Künye
586854
Yabancı dil olarak türkçe öğretiminde dil ihtiyaç analizi: istanbul
örneği / A language needs analysis in tecahing turkish as a foreign
language: An example of Istanbul
Yazar:AYSUN DELİKTAŞ
Danışman: DOÇ. DR. MURAT ELMALI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancılara Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
111 s.

Bu araştırmada, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yabancı
öğrencilerin, dil ihtiyaçlarının ne olduğu ve bu ihtiyaçların yaş, cinsiyet ve ana dili gibi değişkenlere
göre değişiklik gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma, 2019 yılında İstanbul
Üniversitesi Dil Merkezinde farklı seviyelerde Türkçe öğrenen 63 erkek, 62 kadın katılımcıdan oluşan
125 yabancı uyruklu öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Iwai ve diğerleri
(1998) tarafından Japonca öğrenen öğrencilerin dil ihtiyaçlarını belirlemek için geliştirilen ve daha
sonra Çangal (2013) tarafından geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılarak Türkçeye uyarlanan, 36
maddeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21 programına
aktarılmış ve verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, varyans analizi için ANOVA ve t-testinden
yararlanılmıştır. Yapılan analizlerin sonucuna göre, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde yabancı dil
olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil ihtiyaçlarında "sınıf içi iletişim kurma" ön plana çıkarken bu
sırayı daha sonra "eğitim ve iş imkânı," "bireysel ilgi ve ihtiyaçlar" ve "ticaret ve turizm" alt
boyutundaki ihtiyaçlar takip etmektedir. Yapılan istatiksel incelemelerde, katılımcıların dil
ihtiyaçlarının, cinsiyet, yaş ve ana dili gibi faktörlere göre anlamlı sayılabilecek bir değişiklik
göstermediği tespit edilmiştir.
This study aims to define the language needs of foreign students who learn Turkish as a foreign
language in İstanbul University Language Center and to assess whether these needs vary according to
variables such as participants' age, gender and native language. The study was carried out with 125 (63
male, 63 female) foreign participants who were learning Turkish at different levels in Istanbul
University Language Center in 2019. As a data collection tool, a questionnaire consisting of 36 items
developed by Iwai et al. (1998) to analyze the language needs of Japanese learners was utilized. The
questionnaire was translated into Turkish and then analyzed for reliability and validity by Çangal
(2013). The data collected via the questionnaire were transferred to the SPSS 21 program. Percentage,
arithmetic mean, ANOVA and t-test for variance analysis were used to analyze the data. According to
the results of the analysis, "Interaction needs in the classroom" comes to the forefront in the language
needs of the students who learn Turkish as a foreign language. Then this is respectively followed by
"academic and occupational needs," "individual interest and needs" and "business and tourism related
needs" In the statistical studies, it has been determined that the language needs of the participants do
not show a significant change according to the factors such as gender, age and mother tongue.
Tez No İndirme Tez Künye
637132
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yabancıların eşdizimsel
örüntüleri algılamaları / Collocational perceptions of foreigners in
teaching Turkish as a foreign language
Yazar:BEGÜM SARIDEDE
Danışman: DOÇ. DR. MURAT ELMALI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
156 s.
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin son zamanlarda önemi artmış ve çalışmalar ivme kazanmıştır.
Bu anlamda dikkat edilmesi gereken bir konu da günlük dilde sıkça karşılaşılan çok anlamlı
eşdizimlerdir. Bu yapılar başka kelimelerle bir araya gelip farklı anlamlar ifade eden kelime
gruplarıdır. Pek çok dilde eşdizimsel yapıların problemli bir konu olduğu belirtilmiş ve üzerinde
durulması gerektiği vurgulanmıştır. Mevcut çalışma ikinci dil olarak Türkçe öğrenen ve dilde belirli
yetkinliğe ulaşmış bireylerin mecaz anlama gelen eşdizimsel örüntülere ne derece hâkim olduklarını
nitel olarak ölçmeyi amaçlamıştır. Yapıların ad+ad ve ad+eylem olma durumları da incelenmiş ve
cümle içindeki kullanımlarına dikkat çekilmiştir. Bunun haricinde dil öğrenenlerin eğitim seviyeleri,
Türkçe öğrenme süreleri, sertifikaları ve Türkiye'de bulunma süreleri kıyaslanarak bu faktörlerin etkisi
betimsel olarak incelenmiş ve yabancı dil olarak Türkçe alanına katkı sağlayacak öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Anlam, gerçek, mecaz, ikinci dil edinimi, eşdizim.
The importance of teaching Turkish as a foreign language has recently increased and studies have
gained importance. In this sense, an important issue to be considered is polysemous collocations
frequently encountered in everyday language. These structures consist of words that come together
with other words and have a meaning different than literal ones. In many languages, collocations are
stated to be a problematic issue and it is emphasized that they should be considered in the meaning of
language teaching. The present qualitative study is aimed to measure the degree of figurative meaning
of individuals who learn Turkish as a second language and who have reached a certain competence.
The noun + noun and noun + verb combinations of the structures were also examined and their usage
in the sentence was pointed out. Apart from this, language learners' level of education, the time they
have spent for learning Turkish, certificates and residence time in Turkey was examined descriptively
by comparing the impact of these factors on the knowledge of figurative collocations. The study has
aimed to contribute to the Turkish as a foreign language field and suggestions have been offered.
Keywords: Meaning, literal, figurative, second language acquisition, collocation.

Murat Özbay, Prof., Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
333578
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının kaynakları
/ The speech anxiety's the sources of the people learning Turkish as a
foreign language
Yazar:ESRA ÖZDEMİR
Danışman: PROF. DR. MURAT ÖZBAY
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2013
145 s.

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
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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.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.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.
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu
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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme stratejilerini
kullanma düzeyleri / Level of use of language learning strategies by
learnerss of Turkish language as foreign language
Yazar:EMRAH BOYLU
Danışman: PROF. DR. MURAT ÖZBAY
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenme yöntemleri = Language learning methods ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign 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 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
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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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
419392
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme becerisine yönelik kaygı Onaylandı
düzeylerinin incelenmesi / The examination of listening anxiety level of
Yüksek
the students who learn Turkish as a foreign language
Lisans
Yazar:SERCAN HALAT
Türkçe
Danışman: PROF. DR. MURAT ÖZBAY
2015
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi 142 s.
Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Dinleme = Listening ; Dinleme
becerisi = Listening skill ; Kaygı düzeyi = Anxiety level ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Öğrenme =
Learning ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods
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",
"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
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
391274
Yurt dışında yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin öz yeterlik
algı ve tutumları / Self - efficacy beliefs and attitudes of teachers teaching
Turkish as a foreign language
Yazar:TUNCAY ÖZTÜRK
Danışman: PROF. DR. MURAT ÖZBAY
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 öğretimi = Language teaching ; Kruskal-Wallis Testi = KruskalWallis Test ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil = Foreign language ; Yeterlilik = Sufficiency ; Öz yeterlilik
algısı = Self-efficacy belief ; Öğretim = Teaching ; Öğretmen tutumu =
Teacher attitude ; Öğretmenler = Teachers

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2015
285 s.

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. 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
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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 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 selfefficacy 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 selfefficacy 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
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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.
Murat Şengül, Doç.Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
523593
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dinleme kaygılarının
incelenmesi / Examination of listening anxiety of learners who are
learning Turkish as a foreign language
Yazar:NURAN KILINÇ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ŞENGÜL
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil kaygısı = Language anxiety ; Dinleme = Listening ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; İkinci dil öğretimi = Second language
teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
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Türkçe
2018
90 s.

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme kaygılarının ne düzeyde
olduğunu belirlemektir. Tarama modelinde desenlenen bu çalışmanın evrenini, 2015-2016 eğitimöğretim yılında Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler
oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tercih edilmiştir.
Araştırmada Yaman ve Can (2015) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin
Dinleme Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek güven eksikliği ve metni anlama ve çözümleme olmak
üzere 2 faktör ve 14 maddeden oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde, yüzde ve frekans
hesaplamaları, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Ayrıca verilerin cinsiyet,
yaş, Türkiye'de bulunma amacı ve Türkiye'de bulunma süresi değişkenlerine ilişkin karşılaştırmalarda
normallik testi ve varyansların homojenliğine bakılmış, dağılımın normal olduğu görülerek bağımsız
gruplar t-testi kullanılmıştır. Günlük dinleme etkinliklerine ayrılan zaman değişkenine ilişkin
karşılaştırmalarda da öncelikle normallik testi yapılmış, dağılımın normal olduğu görülerek tek yönlü
varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin çok yüksek düzeyde olmamakla
birlikte güven eksikliği ile metni anlama ve çözümleme alt boyutlarında dinleme kaygısı yaşadıkları
tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından, güven eksikliği ile metni anlama ve çözümlemede,
öğrenci görüşlerinin anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı ancak kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre
daha yüksek düzeyde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Yaş değişkeni açısından, her iki alt boyutta da
öğrenci görüşlerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve farklılığın 17-22 yaş arası olan öğrenciler lehine
olduğu görülmüştür. Türkiye'de bulunma amacı ve Türkiye'de bulunma süresi değişkenleri açısından,
her iki alt boyutta da öğrenci görüşlerinin farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin günlük dinleme
etkinliklerine ayırdıkları zaman değişkenine ilişkin her iki alt boyutta da öğrenci görüşlerinin anlamlı
bir şekilde farklılaştığı ve farklılığın dinlemeye hiç zaman ayırmayan öğrenciler ile dinleme
etkinliklerine 2 saat ve üzeri zaman ayıran öğrenciler arasında, dinleme etkinliklerine hiç zaman
ayırmayan öğrenciler lehine olduğu görülmüştür.
The aim of this research is to determine the level of listening anxiety of learners who are learning
Turkish as a foreign language. The universe of this study designed to survey model, are foreign
students who learn Turkish in the universities of Turkey in the academic year of 2015-2016. In
sampling easy accessibility was preferred. In the study "Listening Anxiety Scale of Turkish Language
Learners As a Foreign Language" developed by Yaman and Can (2015) was conducted. The scale
consists of 2 factors which are lack of confidence and text understanding and analysis and 14 items.
Percent and frequency calculations, arithmetic mean and standard deviation values were used in the
analysis of the data. In addition, the homogeneity of the variances was tested in the comparisons
regarding the gender, age, purpose of presence in Turkey variable and the independent groups t-test
was used when the distribution was seen normal. In the comparisons of the time variables devoted to
daily listening activities, normality test was performed firstly and one way ANOVA was applied by
observing that the distribution was normal. As a result of the research; it was found that the students
have listening anxiety, which is not very high level, on the subscales of lack of confidence and text
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understanding and analysis. In terms of gender variable, in lack of confidence and text understanding
and analysis, students' opinions did not differ significantly but female students had higher opinions
than male students. In terms of age variable, it was seen that the students' opinions differed
significantly in both sub-dimensions and the difference was favored for the students between the ages
of 17-22. In terms of purpose of presence in Turkey and residence time in Turkey, students' views were
not differ in both dimensions. In both sub-dimensions of the time variance that students spend on daily
listening activities, it was found that students' opinions differed significantly and this difference was
between the students who did not spend any time to listening and those who spent more than 2 hours
on listening activities, and on behalf of students who did not spend any time on listening activities.
Tez No İndirme Tez Künye
575875
Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarının çok
kültürlü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi / The analysis of the
attitudes of the instructors in turkish language education centers towards
multicultural education
Yazar:ORHAN YILMAZ
Danışman: DOÇ. DR. MURAT ŞENGÜL
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
71 s.

ÖZET Bu araştırmada amaç, yabancılara Türkçe öğreten öğretim elemanlarının çok kültürlü eğitime
yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından belirlemektir. Araştırmanın evreni Türkiye'de yabancı
dil olarak Türkçe eğitimi yapan öğretim elemanlarıdır. Araştırmanın örneklemi ise 2017-2018 eğitim
öğretim yılında yabancılara Türkçe eğitimi vermiş veya vermekte olan 194 öğretim elemanından
oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi
formu ve Toprak (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan "Öğretmenlerin Çok Kültürlü Eğitim Tutum
Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmış ve elde edilen
verilerin yorumlanmasında aritmetik ortalama, yüzde, frekans ve standart sapma değerleri
kullanılmıştır. Araştırmada yabancılara Türkçe öğreten öğretim elemanlarının çok kültürlü eğitime
yönelik tutumları çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretim
elemanları, genel olarak, Türkçeyi kültürel açıdan farklı olan öğrenci grubuna öğretmeyi değerli
bulmakta ve öğretim yöntemlerinin kültürel açıdan farklı olan öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde uyarlanması gerektiğini düşünmektedirler. Araştırma sonuçlarına göre yabancılara
Türkçe öğreten öğretim elemanlarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları cinsiyet, eğitim düzeyi ve
mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretim merkezi, çok
kültürlü eğitim, öğretim elemanları.
ABSTRACT The aim of this study is to determine the relationship of the instructors who teach Turkish
to foreigners and their attitudes towards multicultural education with various factors. The study
population consists of the instructors teaching Turkish as a foreign language in Turkey. The sample of
the study consists of 194 instructors who taught or continuing to teach Turkish to foreigners in the
2017-2018 academic year. In the study, the personal information form which is developed by the
researcher and 'Multicultural Education Attitude Scale of Teachers' which is adapted to Turkish by
Toprak (2008) were used. SPSS statistical program was used to in data analysis; the mean, percentage,
frequency and standard deviation values were used to in explication the data. In the study, the attitudes
of instructors who taught or continuing to teach Turkish to foreigners towards multicultural education
were examined according to various factors. According to the results of the research, the instructors
generally think that teaching to culturally different group of students is valuable and that teaching
methods should be adapted to meet the needs of culturally different student groups. According to the
results of the research, the attitudes of instructors teaching Turkish to foreigners towards multicultural
education did not show a significant difference according to gender, education level and professional
seniority. Keywords: Turkish Education Center, multicultural education, instructors
Tez No İndirme Tez Künye
550502
Türkçe yeterlik sınavı'nın (TYS) uluslararası geçerliğe sahip bazı dil
yeterlik sınavlarıyla karşılaştırılması / Comparison of tys with some
international language proficiency exams
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Yazar:SERKAN DEMİREL
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. MURAT ŞENGÜL
2019
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler
175 s.
Enstitüsü / Yabancılara Türkçe Öğretimi 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 ; Dil eğitimi = Language
education ; Dil seviye testi = Language achievement test ; Karşılaştırmalı
eğitim = Comparative education ; Sınav = Examination ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Uluslararası sistem = International system ; Yabancı dil
eğitimi = Foreign language education ; Yeterlilik = Sufficiency ; Yeterlilik
sınavı = Proficiency exam
Dil yeterlik sınavları, bireyin bir dildeki yeterliğinin hangi seviyede olduğunu ölçmek için uygulanır.
Dil yeterlik sınavları, uluslararası alanda uygulandığından, bu sınavların uygulama süreç adımları
önemlidir. Bu alanda oluşturulan standartlara uygun sınavlar yapılması sınavların kalitesini gösterir. Bu
sınavlar hazırlanırken sınavlarda beceri alanlarına göre hangi betimleyicilerin ve ölçeklerin
kullanılacağını Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde (AOÖÇ) belirlenmiştir. Uluslararası
alanda dil yeterlik sınavı yapan kurumlar, bu çerçeveyi esas alarak sınavlarını hazırlamaktadır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, son dönemde önem kazanmıştır. Bu alanda birçok kurumun
önemli çalışması bulunmaktadır. Yunus Emre Enstitüsüne bağlı merkezlerde ve Enstitünün protokol
yaptığı yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde, üniversitelerin Türkçe öğretim
merkezlerinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM), Türkiye Maarif
Vakfına bağlı okullarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak
öğretecek kişiler için gerek Yunus Emre Enstitüsü gerek üniversitelerin Türkçe öğretim merkezleri
eğitici eğitimi sertifika programları düzenlenmektedir. Bazı üniversitelerde yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi lisansüstü programları açılmıştır. Türkçenin ya da başka bir dilin hangi seviyede öğrenildiği
dil yeterlik sınavlarıyla tespit edilir. Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan TYS (Türkçe Yeterlik
Sınavı) uluslararası alanda uygulanan dil yeterlik sınavıdır. Bu araştırmanın amacı uluslararası alanda
uygulanan dil yeterlik sınavlarıyla TYS'yi karşılaştırıp TYS'nin niteliksel görünümünü tespit etmektir.
Veri toplama çalışmasında Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) ile uluslararası alanda uygulanan diğer dil
yeterlik sınavlarına ait örnek sınavlar, bilgi ve belgeler incelemeye alınmıştır. Araştırmada veriler,
içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini uluslararası alanda yapılan ve sınav
sonuçları ÖSYM'nin eşdeğerlik tablosunda yer alan dil yeterlik sınavları ve TYS oluşturmaktadır. Bu
sınavlar, Türkçe için TYS; İngilizce için CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik; Almanca için
TestDaF, DSD II, telc Deutsch ve Goethe-Zertifikat; Fransızca için DELF & DALF; İspanyolca için
DELE; İtalyanca için CELI; Rusça için TORFL'dır. Araştırmada, sınav öncesi uygulanan süreç
adımlarına ilişkin bulgularda "Sınav Ücretleri" açısından TYS'nin çoğu sınavdan ekonomik olduğu
saptanmıştır. TYS'de ve diğer sınavlarda "Sınavların Yapılma Amaçları" dil yeterliğini ölçmektir.
"Sınav Sonuçlarının Kullanılabileceği Durumlar" TYS'de ve diğer sınavlarda genellikle eğitim, iş ve
akademi alanlarıdır. TYS, "Sınavlara Başvuru Biçimi" açısından çevrim içi başvurulan sınavlara;
"Sınavların Uygulanma Biçimi" açısından ise kâğıt tabanlı sınavlara benzemektedir. "Sınavların
Türkiye'de Yapılma Sıklığı ve Gerçekleştirildiği Zaman Dilimleri" açısından TYS'nin, kâğıt tabanlı
uygulanan bazı sınavlarla eşit sayıda bazı sınavlardan fazla sayıda uygulandığı saptanmıştır.
"Sınavların Uygulandığı Merkez Sayıları" açısından TYS'nin uygulandığı merkez sayısı diğer
sınavların uygulandığı merkez sayısından az olduğu saptanmıştır. Sınavların gerçekleştirilmesi
aşamasına ilişkin bulgularda TYS, "Sınav Türleri" açısından kâğıt tabanlı sınavlardandır. "Sınav
Oturumları, Bu Oturumlardaki Soru Sayıları ve Süre" açısından TYS'nin oturum sayısı, çoğu sınavın
oturum sayısından farklıdır. Soru sayıları ve sınav süreleri sınavlarda farklılık göstermektedir.
Sınavların içeriğine ilişkin bulgularda, "Sınavların Hangi Becerilere Göre Hazırlandığı" açısından
TYS, 4 beceriye göre yapılandırması yönüyle çoğu sınavla benzerdir. "Soru İçerikleri ve Çeşitleri"
açısından TYS soru içeriklerinin diğer sınavlarla benzer olduğu, soru çeşitliliğinde ise TYS'nin farklı
soru çeşitlerini geliştirmesi gerektiği saptanmıştır. "Sınav Sorularının Diller için Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi'ne Uygunluğu" açısından TYS ve diğer sınavlar Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi'ni esas almıştır. "Sınavlardaki Soru İçerikleri" açısından TYS'de bulunan soru içeriklerinin
diğer sınavlarda da genellikle bulunduğu, bununla beraber diğer sınavlarda TYS'den farklı soru
içeriklerinin bulunduğu saptanmıştır. Sınavların ölçme-değerlendirme ölçütlerindeki farklılıklara ilişkin
bulgularda TYS "Sınavların Kaç Puan Üzerinden Değerlendirildiğine ve Becerilere Göre Puan
Dağılımları" açısından 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarla benzerdir. TYS'de ve çoğu
sınavda toplam puan, becerilere eşit oranda dağıtılmıştır. "Alınan Puanların Denk Geldiği Sertifika
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Seviyesi" açısından sınavlardaki sertifika seviyesi puan aralıkları hemen hemen çoğu sınavda farklıdır.
Sınavların uluslararası akreditasyon kuruluşları üyeliğine, geçerlik sürelerine ve uluslararası geçerlik
açısından farklılıklarına ilişkin bulgularda "Sınavların Üye Oldukları Uluslararası Akreditasyon
Kuruluşları" açısından TYS'nin üye olduğu uluslararası akreditasyon kuruluş sayısı çoğu sınavdan
azdır. Üyelik çeşidi açısından da çoğu sınavın sahip olduğu tam üyeliğin TYS'de henüz olmadığı
saptanmıştır. "Geçerlik Süreleri" açısından alınan dil yeterlik belgesinin geçerlik süresi çoğu sınavda
süresiz iken TYS'de sınırlı sürelidir (2 yıl). "Uluslararası Geçerlik" açısından TYS'nin ve diğer
sınavların uluslararası geçerliği vardır.
Language proficiency exam are applied to assess the level of an individual's proficiency in a language.
As the language proficiency exams are a applied internationally, application steps of these exams are
important. Performing examinations in accordance with the standards established in this field shows
the quality of examinations. While preparing these exams, The Common Europan Framework of
Reference for Languages (CEFR) was determined which descriptors and scales will be used according
to their skill areas. The institutions which examines international language proficiency exam prepare
this exams based on this framework. Teaching Turkish as a foreign language has gained importance
recently. Many institutions have important work in this field. Turkish is taught as a foreign language in
abroad centers by Yunus Emre Institute, Turkology departments of universities in abroad under the
protocol, in Temporary Education Centers (GEM) attached to Ministry of National Education (MEB)
and the school attached to the Turkey Maarif Foundation (TMV). There are training programs for the
training of educator in both Yunus Emre Institute and Turkish teaching centers of the universities for
the people who will teach Turkish as a foreign language. Turkish teaching postgraduate program as a
foreign language has been opened in some universities. The level of Turkish or other language is
determined by language proficiency exams. The Turkish Proficiency Exam (TYS) conducted by the
Yunus Emre Institute is a international language proficiency exam. The aim of this study is to compare
TYS with the internationally applied language proficiency tests and to determine a qualitative form of
TYS. In the data collection research, sample exams, information and documents which are related to
TYS and other language proficiency exams applied in the international field were examined. The data
in the research were examined with content analysis technique. The sample of the study is created by
TYS and language proficiency exams which are conducted in the international field and the results of
the exams in the Assessment, Selection and Placement Centre (ÖSYM) equivalence table. These exams
are: TYS for Turkish; CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Academic for English; TestDaF, DSD II, telc
Deustch, Goethe-Zertifikat for German; DELE&DALF for French; DELE for Spanish, CELI for Italian
and TORFL for Russian. In the research, in the finding related to the process before examination, it is
determined that TYS is more economic than most exams in terms of "Exams Fees". "The objectives of
the exams" in TYS and other exams assess the language proficiency. "The Situations in Which Exam
Result Can Be Used" are generally education, work and academia fields in TYS and other exams. TYS
resembles to online exams in terms of "Application for Examinations" and it resembles to paper based
exams in terms of "Applied of Examinations".It is determined that the applied number of TYS is equals
to some of the paper based exams and it is more than some exams in terms of "The Frequency and
Timeframes of Examinations Done in Turkey". The number of centers where TYS is applied is less
than the number of centers where other exams are applied in terms of "The Number of Centers Where
The Exams Are Applied". TYS is paper-based exam in terms of "Exam Types" in findings related to
the realization of examinations. The number of sessions of TYS is different from most exam sessions
in terms of "Exam Sessions, The Number of Questions in These Sessions and Duration" The number of
questions and durations are different in examinations. In findings related to the content of exam, TYS
is similar to most exams in terms of structuring according to four skills in terms of "Which Skills Are
Used for Preparing to Exam". In TYS the contents of question in TYS is similar to other exams in
terms of "The Contents of Questions and Types" and it is determined that TYS needs to develop
different kinds of questions in terms of questions variety. TYS and other exams are based on the The
Common European Framework of Reference for Languages in terms of "Suitability of Exam Questions
to The The Common Europan Framework of Reference for Languages (CEFR)". It is determined that
the contents of TYS are generally found in other exams, however there are different question contents
from TYS in other exams in terms of "Questions Contents in Exams". In the findings on differences in
the assessment and evaluation criteria of the exams, TYS is similar to the exams evaluated over 100
points in terms of "How Many Points The Exams Are Evaluated and The Score Distribution According
to Skills". The total score is equally distributed to the skills in TYS and other language proficiency
exams. The certificate level score ranges in exams are almost different in most examinations in terms
of "The Level of Certificate is Equal to The Exam Point" In the findings on the results of examinations
related to the membership in international accreditation associations, their validity period and their
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differences in international validity, The number of accreditation associations in which TYS is a
member in less than most exams in terms of "International Accreditation Associations Which Exams
Are Members." It is determined that the full membership which most exams have has not been found in
TYS yet in terms of "Membership Type". The language proficiency certificate is indefinite in most
exams validity periods of however it is limited duration in TYS (2 years). TYS and other exam have
international validity in terms of "International Validty"
Tez No İndirme Tez Künye
644864
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Çalışmada, dijital öykü materyalinin B1 seviyesindeki TÖMER öğrencileri üzerinde okuma
motivasyonuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel bir araştırma modeli olan deneysel araştırma
modellerinden Öntest Sontest Kontrol Gruplu Desen kullanılmıştır. Deneysel çalışma 4 hafta
sürmüştür. Deneysel çalışmanın başında ve sonunda gruplara Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu
Ölçeği uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu 2018-2019 bahar döneminde, Ahi Evran Üniversitesi
TÖMER'de Türkçe öğrenen B1 seviyesindeki 35 yabancı uyruklu öğrenciden oluşmaktadır. Ahi Evran
Üniversitesi TÖMER'de B1 seviyesinde öğrenim görecek öğrenciler, seçkisiz atamayla biri deney
diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın deney grubunda 18 öğrenci, kontrol grubunda
17 öğrenci yer almıştır. Deney, 4 haftada 32 saat sürmüştür. Deney grubunda kullanılacak olan dijital
öyküler önceden seçilmiştir- her okuma becerisi dersinde 1 adet- ve yalnızca bu grupta kullanılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu Ölçeği, ÖnmotivasyonSonmotivasyon testi olarak kullanılmıştır. Ölçeğe ait dört faktör yer almaktadır: Okuma Zorluğunun
Algılanması, Okuma Yeterliği, Okumaya Yönelik Çaba Takdir Edilme, Okumanın Sosyal Yönü. Nicel
veri toplama aracından elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yapılan
istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen verilere göre;
deney grubunda yer alan öğrencilerin ön-motivasyon testi ortalama okumanın zorluğunun algılanması
puanı (X ̅ = 2,79) ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ön-motivasyon testi ortalama okumanın
zorluğunun algılanması puanı (X ̅ = 3,16) arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde fark olmadığı (t
= -1,816; p>0,05), benzer şekilde deney grubunda yer alan öğrencilerin son-motivasyon testi ortalama
okumanın zorluğunun algılanması puanı (X ̅ = 3,41) ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin sonmotivasyon testi ortalama okumanın zorluğunun algılanması puanı (X ̅ = 3,21) arasında istatistiksel
açıdan anlamlı düzeyde fark olmadığı (t=1,080; p>0,05) görülmektedir. Deney grubunda yer alan
öğrencilerin ön-motivasyon testinde ortalama okumanın zorluğunun algılanması puanı kontrol
grubundan düşükken, son motivasyon testinde yüksek olarak bulunmuştur. Deney grubunda yer alan
öğrencilerin ön-motivasyon testi ortalama okuma yeterliliği puanı ( = 3,48) ve kontrol grubunda yer
alan öğrencilerin ön-motivasyon testi ortalama okuma yeterliliği puanı (X ̅ = 3,92) arasında istatistiksel
açıdan anlamlı düzeyde fark olmadığı (t=-3,343; p>0,05), benzer şekilde deney grubunda yer alan
öğrencilerin son-motivasyon testi ortalama okuma yeterliliği puanı (X ̅ = 4,08) ve kontrol grubunda yer
alan öğrencilerin son-motivasyon testi ortalama okuma yeterliliği puanı (X ̅ = 3,95) arasında
istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde fark olmadığı (t=,899; p>0,05) görülmektedir. Deney grubunda yer
alan öğrencilerin ön-motivasyon testinde ortalama okuma yeterliliği puanı kontrol grubundan düşükken
son-motivasyon testinde yüksek olarak bulunmuştur. Deney grubunda yer alan öğrencilerin önmotivasyon testi ortalama okumaya yönelik çaba / takdir edilme puanı (X ̅ = 3,60) ve kontrol grubunda
yer alan öğrencilerin ön-motivasyon testi ortalama okumaya yönelik çaba / takdir edilme puanı (X ̅ =
3,97) arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde fark olmadığı (t = -1,726; p>0,05), benzer şekilde
deney grubunda yer alan öğrencilerin son-motivasyon testi ortalama okumaya yönelik çaba / takdir
edilme puanı (X ̅ = 4,29) ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin son-motivasyon testi ortalama
okumaya yönelik çaba / takdir edilme puanı (X ̅ = 4,10) arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde
fark olmadığı (t=1,177; p>0,05) görülmektedir. Deney grubunda yer alan öğrencilerin ön-motivasyon
testinde ortalama okumaya yönelik çaba / takdir edilme puanı kontrol grubundan düşükken son-
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motivasyon testinde yüksek olarak bulunmuştur. Deney grubunda yer alan öğrencilerin ön-motivasyon
testi ortalama okumanın zorluğunun algılanması puanı (X ̅ = 3,17) ve kontrol grubunda yer alan
öğrencilerin ön-motivasyon testi ortalama okumanın zorluğunun algılanması puanı (X ̅ = 3,65) arasında
istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde fark olmadığı (t = -1,957; p>0,05), benzer şekilde deney grubunda
yer alan öğrencilerin son-motivasyon test ortalama okumanın zorluğunun algılanması puanı (X ̅ = 3,72)
ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin son-motivasyon testi ortalama okumanın zorluğunun
algılanması puanı (X ̅ = 3,74) arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde fark olmadığı (t= -,049;
p>0,05) görülmektedir. Deney grubunda yer alan öğrencilerin ön-motivasyon testindeki ortalama
okumanın zorluğunun algılanması puanı kontrol grubundan düşükken son-motivasyon testindeki de
düşük olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, günümüzde kullanılan yabancı dil öğretim yöntemlerindeki
materyal kullanımı ile dijital öykü kullanımı kıyaslandığı zaman; dijital öykü kullanımının okuma
motivasyonunu geliştirdiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Dijital Öykü, Okuma Motivasyonu,
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Okuma Becerisi
In the study, It was aimed to examine the effect of digital story material on reading motivation on
TÖMER students at B1 level. Pretest Posttest Control Group Design, one of the experimental research
models, which is a quantitative research model, was used. The experimental study lasted 4 weeks. At
the beginning and at the end of the experimental study, the Reading Motivation Scale for Texts was
applied to the groups. The experimental and control group consists of 35 foreign students at B1 level
who learn Turkish at Ahi Evran University TÖMER in the spring term of 2018-2019. The students who
will study at B1 level at Ahi Evran University TÖMER were determined as an experimental group and
the other as a control group by random assignment. There were 18 students in the experimental group
of the study and 17 students in the control group. The experiment lasted 32 hours in 4 weeks. The
digital stories to be used in the experimental group were preselected - 1 per reading skills lesson - and
were used only in this group. In the study, the Reading Motivation Scale for Texts was used as a data
collection tool and as a Premotivation-Sonmotivation test. There are four factors of the scale:
Perception of Reading Difficulty, Reading Competence, Appreciation of Reading Effort, Social Aspect
of Reading. The analysis of the data obtained from the quantitative data collection tool was transferred
to the computer environment. Significance level was accepted as 0.05 in statistical analysis. According
to the data obtained; There was no statistically significant difference between the pre-motivation test
mean perception of reading difficulty score (X ̅ = 2.79) of the students in the experimental group and
the pre-motivation test average score of the students in the control group (X ̅ = 3.16). (t = -1.816; p>
0.05), similarly, the post-motivation test of the students in the experimental group, the average
perception of reading difficulty score (X ̅ = 3,41) and the post-motivation test of the students in the
control group, the average perception of reading difficulty score It is seen that there is no statistically
significant difference between (X ̅ = 3.21) (t = 1.080; p> 0.05). While the average score of perceiving
difficulty in reading in the pre-motivation test of the students in the experimental group was lower than
the control group, it was found to be higher in the final motivation test. There was no statistically
significant difference between the pre-motivation test mean reading proficiency score (X ̅ = 3.48) of the
students in the experimental group and the pre-motivation test average reading proficiency score (X ̅ =
3.92) of the students in the control group (t = -3.343; p> 0.05), similarly, the final-motivation test mean
reading proficiency score of the students in the experimental group (= 4.08) and the final-motivation
test average reading proficiency score of the students in the control group (X ̅ = 3, 95), there is no
statistically significant difference (t =, 899; p> 0.05). While the average reading proficiency score in
the pre-motivation test of the students in the experimental group was lower than the control group, it
was found to be higher in the post-motivation test. The pre-motivation test of the students in the 3rd
experimental group was between the average effort / appreciation score for reading (X ̅ = 3.60) and the
pre-motivation test of the students in the control group (X ̅ = 3.97). There was no statistically
significant difference (t = 1.726; p> 0.05), similarly, the post-motivation test of the students in the
experimental group mean effort / appreciation score for reading (X ̅ = 4.29) and the students in the
control group There is no statistically significant difference (t = 1.177; p> 0.05) between the postmotivation test mean reading effort / appreciation score (X ̅ = 4.10). In the pre-motivation test of the
students in the experimental group, the average score of effort / appreciation for reading was lower
than the control group, while it was higher in the post-motivation test. There was no statistically
significant difference between the pre-motivation test mean perception of reading difficulty score (X ̅ =
3.17) of the students in the experimental group and the pre-motivation test average score of the
students in the control group (X ̅ = 3.65). (t = -1.957; p> 0.05), similarly, the post-motivation test of the
students in the experimental group, the average perception of reading difficulty score (X ̅ = 3.72) and
the post-motivation test of the students in the control group, the average perception of reading
difficulty score It is seen that there is no statistically significant difference between (X ̅ = 3.74) (t = -
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.049; p> 0.05). While the average score of perceiving difficulty in reading in the pre-motivation test of
the students in the experimental group was lower than the control group, it was also found to be lower
in the post-motivation test. As a result, when the use of materials in today's foreign language teaching
methods is compared with the use of digital stories; It has been determined that the use of digital stories
improves reading motivation. Keywords: Digital Story, Reading Motivation, Teaching Turkish as a
Foreign Language, Reading Skill
Murat Yiğit, Dr.Öğr.Ü., Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Günümüzde gerek bireysel tercihler gerek de toplumsal zorunluluk ya da ihtiyaçlar sebebiyle Tunus,
iki dilli bir toplum olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak bakıldığında iki dillilik; bireyin tercihen
ya da zorunlu nedenlerle iki dili de aktif olarak kullanma yetisidir. İki dillilik olarak adlandırılan bu
gerçekliğin insan hayatında belirleyici etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bireyi psikolojik ve sosyolojik
yönden etkileyen iki dillilik, bireyin hayatı boyunca ulaşmaya çalıştığı fizyolojik ve psikolojik
ihtiyaçlarının da anahtarı konumundadır. Bireysel, toplumsal ve kültürel iletişimin temel kaynağı olan
iki dillilik,toplumsal gelişimin de temel dinamiği durumundadır.Bu temel dinamiği olumlu yönde
geliştirmek, bireysel ve toplumsal refahı sağlamak için iki dilli eğitim ortamlarındaki sorunların
gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi ve bu sorunların giderilmesine yönelik saha çalışmalarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Çalışmanın amacı, Arapça ve Fransızca eş zamanlı olarak iki dilde eğitim yapan, iki
dillilik gerçeğinin yaşandığı bir coğrafya olan Tunus'ta, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecine iki
dilliliğin etkilerini tespit etmek ve yaşanan sorunları en aza indirerek iki dilliliğin Türkçe öğretimine
etkisinin olumlu yönde gelişmesine katkılar sunmaktır. Bu bağlamda çalışmada yarı yapılandırılmış
görüşme formu aracıyla 70 öğrenci ve 5 Türkçe öğretmeniyle görüşmeler yapılmış ve içerik analizi
yöntemiyle elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda, yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi sürecinde; karşılıklı konuşma, yazılı anlatım becerileri, dil-kültür, dilbilgisi ve telaffuz gibi
konulardaki iki dilliğin olumlu ya da olumsuz etkileri tespit edilip iki dilliliğin etkilerinin olumlu yönde
gelişmesine yönelik öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: İki Dillilik, Yabancı Dil,
Türkçe Öğretimi, Tunus'ta Türkçe Öğretimi.
Today, Tunisia is a bilingual society due to both individual preferences and social necessities or needs.
Bilingualism in general; the ability of the individual to actively use both languages, preferably or for
compulsory reasons. It is known that this reality, called bilingualism, has decisive effects on human
life. Bilingualism, which affects the individual psychologically and sociologically, is the key to the
physiological and psychological needs of the individual throughout his life. Bilingualism, which is the
main source of individual, social and cultural communication, is also the basic dynamic of social
development. In order to develop this basic dynamics in a positive way and to ensure individual and
social welfare, field studies are needed for realistically identifying and solving the problems in
bilingual education environments. The main aims of this study are to determine the effects of
bilingualism on the process of teaching Turkish as a foreign language in Tunisia, which is a geography
where bilingualism is experienced in Arabic and French simultaneously,and to improve and to make
contributions the effect of bilingualism on Turkish teaching. In this context, interviews were conducted
with 70 students and 5 Turkish teachers through the semi-structured interview form and the findings
obtained through content analysis were interpreted. As a result, in the process of teaching Turkish as a
foreign language in the context of bilingualism; problems such as mutual speaking, written expression
skills, language-culture, grammar and pronunciation were identified and solutions were proposed. Key
Words: Bilingualism, Foreign Language, Turkish Language Teaching, Turkish Language Teaching in
Tunisia.
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Mustafa Altun, Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
554284
Özbekistan'daki üniversitelerde Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe
öğrenmeye ilişkin tutum ve motivasyonları (Taşkent örneği) / The attitudes
and motivations related to Turkish language of those students who learn
Turkish at the universities in Uzbekistan (Tashkent sample)
Yazar:KHABIB AKHMADJONOV
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA ALTUN
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Dil öğrenme yöntemleri =
Language learning methods ; Motivasyon = Motivation ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign language ;
Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Özbekistan =
Uzbekistan ; Öğrenci tutumu = Student attitude ; Üniversite öğrencileri =
University students
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Bu araştırmanın temel amacı, Özbekistan'daki üniversitelerde Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçeye
ilişkin tutum ve motivasyonlarını belirlemek amacıyla ölçek geliştirmektir. Özbekistan'daki
üniversitelerde Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçeye ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bu ölçek
geliştirilirken öncelikle Türkçe öğrenmeye ilişkin tutumlar hakkında madde havuzu oluşturulmuştur.
Madde havuzunda toplam 73 madde yer almıştır. Yapılan analizler sonucunda, ölçekte toplam 61
madde ortaya çıkmış ve bu maddelerin 5 farklı boyutta (dinleme, konuşma, yazma, okuma ve anlama,
tutum ve motivasyon) toplandığı tespit edilmiştir. Ölçekte yer alan maddelerle ilgili katılma düzeyini
ifade etmek için 5'li Likert tipi dereceleme kullanılmıştır. Anket Formu toplamda beş alt ölçek ve bir
kişisel bilgi formundan oluşmaktadır: Geçerlik çalışmalarında öncelikli olarak kapsam ve görünüş
geçerliği için sosyal bilimler, ölçme değerlendirme ve Türk dili alanında uzman akademisyenlerin
görüşleri alınmıştır. Alınan görüşler ve eleştiriler doğrultusunda ölçek maddeleri düzenlenerek çalışma
grubuna uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Özbekistan'daki
üniversitelerde Türkçe öğrenen öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, Taşkent'teki üç
üniversitede Türkçe öğrenen öğrenciler oluşturmuştur. Ölçek geliştirme aşamasında Özbekistan'daki
üniversitelerde Türkçe öğrenen toplam 206 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplama işlemi, Taşkent'teki üç
üniversitenin (Taşkent Devlet Şarkşınaslık Enstitüsü, Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi,
Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi) öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Türkçe öğrenen veya
Türkçe eğitimi gören öğrencilerin sayısı çok olmadığından, Türkçe öğrenen veya Türkçe eğitimi gören
öğrenciler tamamına yakınına anket uygulaması yapılmıştır. Gönüllü öğrencilere verilen anket
formlarına isim yazmamaları gerektiği, verdikleri cevapların bilimsel araştırma dışında hiçbir yerde
kullanılmayacağı belirtilmiştir. Bu çalışma örnekleminden elde edilen veriler üzerinde istatistiksel
işlemler gerçekleştirilerek ölçek geliştirilmiştir. Bu işlemler yapılırken SPSS konusunda uzman görüşü
alındı. Bu araştırmada Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik
Ölçek'in geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçek toplamda 5 farklı alt ölçekten (dinleme,
konuşma, yazma, okuma ve anlama, motivasyon) oluşmaktadır. Ölçeklerin Cronbach Alfa güvenirlik
katsayıları .70 değerinin üzerinde hesaplanması (.81-.91 aralığında) ve iki yarı test korelasyon
değerlerinin de .83 ile .89 arasında bulunması ölçeklerin güvenilir olduklarını gösterir. Özbekistan'daki
Üniversitelerde Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Türkçe Öğrenmeye İlişkin Tutum ve Motivasyonları
(Taşkent Örneği) ölçeğinin güvenirlik ortalama katsayısı .87 ve iki yarı test korelasyon ise .85 olarak
bulunmuştur. Yapılan AFA-DFA ve madde analizlerinin sonuçları, ölçeğin Türkçe öğrenen öğrencilere
uygulanabilir düzeyde uyum gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Verilerin analizinde SPSS 20 paket
programı, doğrulayıcı güç analizi için Lisrel 8.7 paket programı kullanılmıştır.
The main aim of this research is to develop a scale in order to determine the attitude and motivation of
students who learn Turkish at universities in Uzbekistan. While the scale was developed in order to
determine the attitudes of the students who were learning Turkish at universities in Uzbekistan, a pool
of material was formed about attitudes towards Turkish learning. There were a total of 73 items in the
article pool. As a result of the analyzes, 61 items appeared in the scale and it was found that these
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substances were collected in 5 different dimensions (listening, speaking, writing, reading and
understanding, attitude and motivation). 5-point Likert-type grading was used to express the level of
participation in the scale. In the validity studies, firstly, the opinions of the academics who are experts
in the field of social sciences, assessment and evaluation and Turkish language were taken for the
content and appearance validity. In line with the opinions and critiques received, the scale items were
arranged and applied to the study group. The universe of the study consisted of students learning
Turkish at universities in Uzbekistan in the 2017-2018 academic year. The sample of the study
consisted of students learning Turkish at three universities in Tashkent. A total of 206 students learning
Turkish from universities in Uzbekistan have been reached during the scale development phase. The
data collection process was applied to the students of three universities in Tashkent (Tashkent State
Institute of Oriental Studies, Uzbek State World Language University, University of World Economy
and Diplomacy). Since the number of students who learn Turkish or study in Turkish is not very high,
almost all of these students have been participated in the survey. It was stated that the volunteer
students should not write their names on the questionnaires given to them and also it is expressed that
their answers would not be used anywhere except for this scientific research. The scale was developed
by performing statistical operations on the data obtained from this study sample. While performing
these procedures, an expert opinion on SPSS, has been received. In this study, the validity and
reliability study of the scale for determining the attitudes of Turkish-learning students towards Turkish
was conducted. The scale consists of 5 different subscales (listening, speaking, writing, reading and
understanding, motivation). The Cronbach Alpha reliability coefficients of the scales were calculated to
be over .70 (between .81 and .91) and the two half - test correlation values were between .83 and .89,
indicating that the scales were reliable. The average coefficient of reliability of the scale The Effects of
Turkish Language Achievements Due to The Attitudes Related to Turkish Language of Those Students
who Learn Turkish at The Universities in Uzbekistan (Tashkent Sample) was found as .87 and the two
half test correlation was .85. The results of AFA-DFA and item analysis can be interpreted as the scale
is applicable to the students who are learning Turkish. SPSS 20 package program was used for data
analysis and Lisrel 8.7 package program was used for confirmatory power analysis.
Tez No İndirme Tez Künye
649934
Yabancılara Türkçe öğretiminde temel düzey söz varlığını belirleme:
Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitapları ile Türkçeyi yabancı dil
olarak öğrenenlerin yazılı ve sözlü anlatım uygulamalarına dayalı söz
varlığı / Determination of basic level vocabulary in teaching Turkish to
foreigners: Vocabulary in Turkish textbooks prepared for foreigners with
vocabulary in written expression and spoken expression of learners of
Turkish as a foreign language
Yazar:ÖZLEM YAHŞİ
Danışman: PROF. DR. MEHMET MEHDİ ERGÜZEL ; DOÇ. DR.
MUSTAFA ALTUN
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve
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"Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Düzey Söz Varlığını Belirleme: Yabancılar İçin Hazırlanan
Türkçe Ders Kitapları İle Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Ve Sözlü Anlatım
Uygulamalarına Dayalı Söz Varlığı" adlı bu çalışma; yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında
çalışan akademisyenlere, temel dil becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi amaçlayan metin
yazarlarına, sözlük hazırlayıcılarına ve derlem dilbilimi araştırmacılarına model bir kaynak teşkil
etmesi amacıyla hazırlandı. Bu amaç doğrultusunda; yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel
düzey için kullanılan ders kitapları tarandı, on dört gün boyunca Sakarya Üniversitesi TÖMER'de
öğrenim gören temel düzey (A1-A2) öğrencilerine yönelik olarak sözlü ve yazılı uygulamalar yapıldı.
Elde edilen veriler, sözlük bilimi alanındaki uzmanların görüşleri doğrultusunda birleştirilerek sınırlı
bir derlem havuzu oluşturuldu. Daha sonra bu sınırlı derlem, Cibakaya 2.3. dizin programı ve veri
analiz programı aracılığıyla sıklık (frequency) ölçütüne göre dizinlendi. Elde edilen en sık iki yüz elli
sözlük birimi ögesi, içerik bakımından analiz edildi. "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Düzey
Söz Varlığını Belirleme: Yabancılar İçin Hazırlanan Türkçe Ders Kitapları İle Türkçeyi Yabancı Dil
Olarak Öğrenenlerin Yazılı Ve Sözlü Anlatım Uygulamalarına Dayalı Söz Varlığı" adlı çalışma; dört
bölümden oluşturuldu. Birinci bölümde; problem durumu, problem cümlesi ile alt problemler,
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araştırmanın önemi, sınırlılıkları ve alanyazın taraması yer aldı. İkinci bölümde; araştırmanın tasarımı,
çalışma grubu, çalışmanın veri toplama araçları ve verilerin istatistiksel analizi ile ilgili açıklamalar
yapıldı. Üçüncü bölümde; çalışmayla ilgili bulgulara ve yorumlara yer verildi. Dördüncü bölümde ise,
bulgulardan yola çıkılarak sonuç ve öneriler üzerinde duruldu. Çalışmanın sonunda, bu alanda çalışmak
isteyen araştırmacılar için güncel ve kapsamlı bir kaynakça sunuldu.
The present study entitled "Determination of Basic Level Vocabulary in Teaching Turkish to
Foreigners: Vocabulary in Turkish textbooks prepared for foreigners with vocabulary in written
expression and spoken expression of learners of Turkish as a foreign language" was prepared to serve
as a model resource for the academics working in the field of teaching Turkish as a foreign language,
text writers who aim to gain and develop basic language skills, dictionary writers and corpus linguistics
researchers. In this regard; the textbooks used for the basic level in teaching Turkish as a foreign
language were scanned, and oral and written applications were made to the basic level (A1-A2)
students studying at Sakarya University TOMER (Turkish Language Teaching Application and
Research Center) for fourteen days. The obtained data were combined in line with the opinions of the
experts in lexicology and a limited collection pool was created. Then this restricted corpus was indexed
according to the frequency criterion through Cibakaya 2.3. index program and data analysis program.
The most frequently obtained two hundred and fifty dictionary unit items were analyzed in terms of
content. The current thesis, "Determination of Basic Level Vocabulary in Teaching Turkish to
Foreigners: Vocabulary in Turkish textbooks prepared for foreigners with vocabulary in written
expression and spoken expression of learners of Turkish as a foreign language", is comprised of four
chapters. The first chapter deals with problem status, subproblems with problem statement, importance
of research, limitations and literature review. In the second chapter, explanations were made regarding
the design of the research, the study group, the data collection tools of the study and the statistical
analysis of the data. The third chapter presents the findings and comments about the study. In the
fourth chapter,suggestions were displayed with reference to the findings. At the end of the study, an
up-to-date and comprehensive bibliography is presented for the researchers who want to study in this
field.
Mustafa Ayyıldız, Dr.Öğr.Ü., Gümüşhane Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı
Tez No İndirme Tez Künye
249384
Yabancılara Türkçe öğretimi (Ankara Üniversitesi TÖMER ve Gazi
Üniversitesi TÖMER örneği) / Teaching Turkish asasoveign language
(An sample of Ankara Universty TÖMER and Gazi Universty
TÖMER)
Yazar:DOĞAN GEDİK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA AYYILDIZ
Yer Bilgisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sosyal Bilimler 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:Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yabancılar = Foreigners
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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
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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 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
Mustafa Durmuş, Prof., Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
469371
Bosna Hersek'te ilköğretimde yabancı dil olarak Türkçe A düzeyinde
Onaylandı
yazma sorunları / Writing problems in learning Turkish as A
Yüksek
second/foreign language
Lisans
Yazar:İRMA İBRAGİÇ
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ
2017
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
152 s.
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
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
Tez No İndirme Tez Künye
534017
Yabancı/ikinci dil olarak Türkçe konuşma becerisinin Yedi İklim B1
düzeyi ders materyalleri üzerinden değerlendirilmesi / The evaluation of
speaking skill in Turkish as a foreign/second language in Yedi İklim B1
level course materials
Yazar:MERYEM ÇOLAK
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ
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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:Ders kitapları = Textbooks ; Konuşma = Speaking ; Konuşma
becerisi = Speaking skills ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; İkinci dil öğretimi = Second language teaching ; İletişimsel
yeterlilik = Communicative competence
Yabancı/İkinci dil öğretim sürecinde, sınıf içi uygulamalarının büyük bir bölümünü ders
materyallerinde sunulan etkinliklerin oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle bir dersin ne kadar
verimli olacağı noktasında ders materyallerinin etkililik düzeyi ayrıca önemli olmaktadır. Yabancı dil
öğretiminde yaşanan gelişmelerle birlikte, konuşma becerisinin daha da önem kazandığı göz önüne
alınırsa, ders materyallerinin işlevi ve iletişimsel açıdan yeterliği tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu
çalışmayla, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders materyallerinden, Yunus Emre
Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti Yedi İklim B1 düzeyi ders kitaplarındaki konuşma etkinliklerinin,
güvenilir bir başvuru metni haline gelen diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (AOÖÇ)
ölçütleriyle ne kadar örtüştüğü üzerine bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Araştırma
kapsamında, AOÖÇ'de yer alan konuşma becerisi tanımlayıcıları, öz değerlendirme ölçekleri, konuşma
etkinlikleri tanımlayıcı ölçekleri ve iletişimsel yetinin kazandırılması üzerine görüşler temel alınarak,
Yedi İklim B1 düzeyi ders kitabındaki 49 konuşma etkinliği incelenmiş, daha sonra etkinliklerin
türleri, iletişimsellik ve etkileşimsellik düzeyleri üzerine nitel desenli gözlemler yoluyla betimlemeler
yapılmıştır. Elde edilen bulgular, incelenen ders kitabındaki konuşma etkinliklerinin büyük bir
kısmının sadece konuşma üretimlerine yönelik olduğunu; etkileşim ve iletişim durumlarına yer veren
konuşma etkinliklerinin ise sayıca az olduğunu göstermiştir. Verilerden yola çıkarak, seçilen etkinliğin
türü ve etkinliğin uygulama biçimi ile AOÖÇ'de dil öğretiminin en önemli amacı olarak görülen
iletişimsel yetinin kazandırılması arasında yakın bir ilinti olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda, Yedi
İklim B1 düzeyi ders kitabındaki konuşma etkinliklerinin büyük bir bölümünün, iletişimsel yetiyi
geliştirmek için yeterince uygun olmadığı söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi, iletişimsel yeti, konuşma becerisi.
In a foreign/second language teaching process, it can be seen that a major part of the in-class
implementations is provided through the activities presented in the course materials. This can clarify
why the level of effectiveness of the course materials is also important to determine how productive a
lesson will be. Bearing in mind that speaking skill has become even more important within the current
developments in foreign language teaching, it can be stated that it has become a controversial issue
how efficacious the course materials are, regarding their function and communicativeness. With this
study, it has been aimed at evaluating how well the speaking activities in Yunus Emre Institute
Teaching Turkish Set Yedi İklim B1 level course book correspond with the criteria of the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR) that has already been a reliable reference
text. In the scope of this study, based on the speaking skill descriptors, self-assessment grids, speaking
activities illustrative scales and the views on acquiring communicative competence covered in CEFR,
49 speaking activities in Yedi İklim B1 level course book have been analyzed, then the types of the
activities and their level of interaction and communicativeness have been described by means of the
qualitative designed observations. The findings obtained from the analysis have shown that the
majority of the activities in the course book which have been analyzed merely focus on the spoken
production, and the speaking activities with a good coverage of interaction and communication context
are few in number. Based on the data, it has been found out that there is a strong correlation between
the activity type within the way it is applied and the acquisition of the communicative competence
which is considered in CEFR as the most important goal of teaching a language. In this context, it can
be said that a big portion of the speaking activities in Yedi İklim B1 level course book is not
convenient enough to improve the communicative competence. Keywords: Teaching Turkish as a
foreign language, communicative competence, speaking skill.
Tez No İndirme Tez Künye
552965
Türkçe ad durum eklerinin gürcü öğrencilere öğretiminde karşılaşılan
sorunlar / Problems encountered by georgian students in learning Turkish
case suffixes

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
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Yazar:MALVINA MSAKHURADZE
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ
2019
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
152 s.
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Adlar = Nouns ; Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi =
Grammar ; Eğitim sorunları = Education problems ; Gürcüler = Georgians
; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic
students ; Öğretim sorunları = Teaching problems
Herhangi bir dil öğrenirken/öğretirken, bazı sorunlarla karşılaşılarak hatalar yapılmaktadır. Türkçeyi
öğretirken de pek çok sorun ortaya çıkmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmeye çalışan
Gürcülerin de bu zorluklarla karşılaştığı görülmektedir. Çalışmamızın temelinde, Gürcü öğrencilere
Türkçe ad durum ekleri öğretilirken nasıl sorunlarla karşılaşıldığını, öğrencilerin ne tür yanlışlar
yaptıklarını; bu yanlışların tekrarlanmaması için karşılaşılan sorunların çözebilmesine yönelik neler
yapılabileceği yer almaktadır. Çalışmamızda Türkçe öğrenen Gürcü öğrencilerin yazılı anlatım
kâğıtlarındaki ad durumları ile ilgili yapılan yanlışlar tespit edilmiş, yanlışlar ad durumlarına göre ayrı
gruplandırılmış; bu yanlışların sebepleri saptanmaya ve öğretimi ile ilgili çözüm önerileri getirilmeye
çalışılmıştır. Çalışmada Türkçe ile Gürcüce ad durumlarının işlevleri de vurgulanmıştır. Adın yalın,
belirtme, bulunma, yönelme, uzaklaşma ve ilgi durumları eklerle ve fonksiyonlarla birlikte ele
alınmıştır. Çalışmamızın uygulama verilerini, Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi Türkoloji
bölümünde Temel ve Orta düzeylerde Türkçe öğrenmiş 43 öğrencinin yazılı anlatım kağıtları
oluşturmaktadır. Türkoloji bölümünde öğrenim gören öğrencilerin ana dili Gürcücedir. Çalışmamızın
sonucunun ve sunulmuş önerilerinin Gürcistan'da yabancı dil olarak Türkçe ad durum ekleri öğretenler
ile öğrenenlere faydalı olacağını ümit edilmektedir.
While learning/teaching any language people face with some problems and make mistakes. In case of
teaching Turkish as foreign language there are also many problems. During last years it has been seen
that Georgians who tried learning Turkish also encountered these problems. In the basis of our work
we discuss what kind of problems encountered Georgian students while teaching them Turkish case
suffixes, what kind of mistakes students were making; and in order to avoid the repetition of these
mistakes we offer possible solutions for the encountered problems. In our work we identified mistakes
related to the case suffixes contained in the paperworks of Georgian students who learn Turkish, the
mistakes were grouped according to the noun cases; there is an attempt to find out the causes of these
mistakes and to propose solutions in their teaching. The functions of Turkish and Georgian noun cases
have been also emphasised. The suffixes of absolute, accusative, ablative, locative, instrumental and
dative cases are given along with their functions. The database of our work consists of written
questionnaires of 43 students with knowledge of Turkish at Basic and Intermediate levels from
Turcology department of the Batumi Shota Rustaveli State University. The mother tongue of students
who study at Turcology department is Georgian. It is hoped that the conclusions and proposed
solutions in our work will be useful to those in Georgia who learn and teach Turkish case suffixes as
foreign language.
Tez No İndirme Tez Künye
568062
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öğretim elemanlarının bilişim
teknolojileri öz yeterlik algıları ile teknoloji uygulamaları arasındaki
ilişkinin incelenmesi / The relationship between information technology
self efficacy beliefs of instructors of Turkish as a foreign language
Yazar:FATMA GÜLENGÜL BİRİNCİ
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ
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:Bilişim teknolojisi = Information technology ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Öz yeterlilik = Self-efficacy

Durumu
Onaylandı
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Türkçe
2019
249 s.
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Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretim elemanlarının bilişim teknolojileri öz
yeterlik algıları ile teknoloji uygulamaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya Türkiye'deki
farklı üniversitelerde bulunan Türkçe Öğretim Merkezlerinde ve dil kurslarında görev yapan öğretim
elemanları ile farklı ülkelerdeki Yunus Emre Enstitüleri'nde ve üniversitelerde görev yapan toplam 157
öğretim elemanı katılmıştır. Öğretim elemanlarının hangi bilişim teknolojilerini hangi amaçlarla ve ne
sıklıkla kullandıklarını belirlemek ve bunları farklı değişkenler bağlamında irdelemek amacıyla
"Demografik Bilgi Formu" ve "Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına İlişkin
Anket Formu" kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının genel ve yabancı dil öğretimi alanında bilişim
teknolojileri öz yeterlik algılarını incelemek için ise Ekici, Taşkın Ekici ve Kara (2012) tarafından
geliştirilen ölçeğin bir kısmının uyarlandığı "Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerine Yönelik
Öz Yeterlik Algıları Ölçeği" ve "Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerini Yabancı Dil
Öğretiminde Kullanmalarına Yönelik Öz Yeterlik Algıları Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda, öğretim elemanlarının en sık kullandıkları bilişim teknolojilerinin taşınabilir bellekler, eposta, arama motorları, kelime işlemci ve sunum hazırlama yazılımları, çevrimiçi sözlükler, sosyal
paylaşım siteleri, tarayıcılar ve anti virüs yazılımları olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bilişim
teknolojilerini en çok ders ile ilgili materyal bulma, ders materyali hazırlama, öğrencileri motive etme
ve etkinlik hazırlama amacıyla kullandıkları görülmüştür. Genel ve yabancı dil öğretimi alanında
bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları yükseğe yakın olarak bulunmuştur. Genel ve yabancı dil
öğretimi alanında bilişim teknolojileri öz yeterlik algılarının yaş, öğrenim durumu, öğretim deneyimi,
çalışılan kurum ve aldıkları sertifika değişkenlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Cinsiyet
değişkeni irdelendiğinde genel bilişim teknolojileri öz yeterlik algılarına ilişkin erkeklerin lehine bir
sonuca ulaşılırken, yabancı dil öğretimi alanında bilişim teknolojileri öz yeterlik algılarında cinsiyet
değişkeninin anlamlı bir fark yaratmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, kendini tanımlama değişkeni her iki
öz yeterlik alanında en etkili değişken olarak ortaya çıkmıştır. Her iki öz yeterlik algıları arasındaki
ilişki incelenmiş ve aralarında pozitif yönde ve orta üstü düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Son olarak ise
öğretim elemanlarının genel ve yabancı dil öğretimi alanında bilişim teknolojileri öz yeterlik algılarının
düşük ve yüksek düzeyde olmasını etkileyen değişkenler araştırılmış ve yalnızca kendini tanımlama
değişkeninin anlamlı bir fark yarattığı sonucuna varılmıştır.
The study aimed to investigate the relationship between information technology self-efficacy beliefs of
instructors of Turkish as a foreign language and their use of technology. A total of 157 instructors
working in language courses and Centers for Teaching Turkish within different universities in Turkey
and instructors working in Yunus Emre Institutes and universities in different countries participated in
this study. "Demographic Information Form" and "Questionnaire for the Instructors' Use of
Information Technologies" were used to analyze the participants' purposes and frequency of their use
of information technologies with regard to different variables. "Scale of Information Technology SelfEfficacy Beliefs of Instructors" and "Scale of Information Technology Self-Efficacy Beliefs of
Instructors in Foreign Language Teaching" were utilized to investigate their self-efficacy beliefs on
these areas. Some parts of these scales were adapted from Ekici, Taşkın Ekici and Kara (2012).
According to the results, flash memories, e-mail, search engines, word processing and presentation
software applications, online dictionaries, social networking sites, scanners and anti-virus software
applications were determined as the most frequently used information technology tools by instructors.
Besides, it was revealed that the participants mostly used information technologies so as to find
materials related to the course, prepare materials, motivate the students and prepare course activities.
The results indicated that instructors had almost high level of self-efficacy beliefs related to
information technologies both in general and in foreign language teaching. Different variables such as
age, educational level, teaching experience, institution, and certificate showed no statistically
significant difference. There were significant gender differences in general information technology
self-efficacy beliefs in favor of men, while there were no significant gender differences regarding
information technology self-efficacy beliefs in foreign language teaching. Self-reported level of
competence in information technologies was seen as the most effective variable regarding both selfefficacy areas. When the relationship between two self-efficacy areas was enquired, positive and midhigh level relationship was identified between them. The factors influencing the instructors' level of
self-efficacy beliefs in both areas were examined as well. Statistically significant difference was
observed only in terms of self-reported level of competence in information technologies.
Tez No İndirme Tez Künye
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Yedi İklim Yabancı Dil Olarak Türkçe setindeki kültürel varlığın
Onaylandı
incelemesi / The investigation of cultural presence on Yedi İklim Teaching Yüksek
Turkish set
Lisans
Yazar:BÜKTE AKKOYUNLU
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ
2019
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
108 s.
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil eğitimi = Language education ; Dilkültür = Language-culture ; Kitaplar = Books ; Kültür = Culture ; Kültürel
aktarım = Cultural transfer ; Kültürel değerler = Cultural values ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching

Bu çalışmada Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretilmesi amacıyla
hazırlanan "Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti"ndeki kültürel varlık, araştırmacı tarafından geliştiren bir
kontrol listesi ile büyük "K" kültür ve küçük "k" kültür temaları ve hedef kültür, uluslararası kültür ve
kültürel tarafsızlık kategorileri açısından içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada A1'den
C2'ye kadar tüm düzeylerde toplam 144 okuma parçası incelemeye alınmıştır. Araştırmanın sonucunda
tüm düzeyler göz önünde bulundurulduğunda okuma parçalarında büyük "K" kültür ve küçük "k"
kültür bakımından kitabın neredeyse eşit bir dağılım gösterdiği fakat düzeyler ayrı ayrı incelendiğinde
büyük "K" kültür ve küçük "k" kültür dağılımında oldukça büyük farklar ortaya çıktığı ve düzey
arttıkça büyük "k" kültür temalarının, özellikle de C1 ve C2 düzeylerde dramatik bir artış gösterdiği
gözlemlenmiştir. Ayrıca hedef kültürün, uluslararası kültür ve kültürel tarafsızlık kategorilerine kıyasla
oldukça baskın bir şekilde yer aldığı saptanmıştır.
The study investigates the cultural content of a teaching Turkish set "Yedi İklim" which is a teaching
Turkish as a foreign language set published by Yunus Emre Institute. The set was investigated in terms
of both big "C" and little "c" cultural themes and target culture, international culture and culture neutral
categories of culture by a checklist created by the researcher. A total of 144 reading texts from all
levels of the textbooks from A1 to C2 was under examination. At the end of the study the set was
found to have almost equal distribution regarding big "C" and little "c" cultures when all levels are
taken into consideration, however the distribution of big "C" and little "c" cultural themes in specific
levels varies greatly. The set is observed to have a significant increase in big "C" cultural themes specifically in levels C1 and C2- as the levels advance. Moreover, target culture was highly dominant
compared to international culture and culture neutral categories of culture respectively.
Tez No İndirme Tez Künye
556274
Kazaklara Türkçe öğretiminde yalancı eş değer sözcükler / False cognates
in teaching Turkish to Kazakhs
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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
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Dizin:Dil eğitimi = Language education ; Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilim
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Bu çalışmada Türkçe ve Kazakçada bulunan yalancı eş değer sözcükler tespit edilmiştir. Çalışma
kapsamında, yalancı eş değer sözcükler üzerine günümüze değin yapılan çalışmalar araştırılmış,
incelenmiş ve birincil ve ikincil kaynaklar şeklinde sınıflandırılmıştır. Söz konusu diller arasındaki
yalancı eş değer sözcüklerin incelendiği önceki çalışmalara kıyasla, bu çalışma tespit edilen yalancı eş
değer sözcüklerin sayısı bakımından daha geniştir. Çalışmada, Kazakça-Türkçe arasındaki yalancı eş
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değer sözcüklerin madde başı listesi ile bu sözcüklerin tasnifi ve gruplandırılması yapılmıştır. Ayrıca
sözcüklerin düzeylere göre dağılımı da yapılmıştır. Bunun amacı, Kazak öğrencilere Türkçe öğretimi
sırasında, yalancı eş değer sözcüklerin oluşturabileceği zorlukların üstesinden gelinmesi için hem
öğrencilere hem de öğreticilere kullanabilecekleri bir kaynak sunmaktır. Ayrıca çalışmamız, öğretim
malzemelerinin hazırlanması aşamasında Kazakça-Türkçe arasındaki yalancı eş değerlikle ilgili
yardımcı bir kaynak olarak fayda sağlayabilecek potansiyeldedir. Anahtar Sözcükler: Kazakça, Türkçe,
yalancı eş değerler, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.
In this research, there were identified false cognates which found in Turkish and Kazakh languages.
Within the scope of the research, studies over false cognates have been observed and examined until
these days, and classified as primary and secondary sources. To mention the fact, throughout the
examining of false cognates among languages has been determined that this research is more extensive
in quantitative view in contrast to previous studies. During the research, there was accomplished a list
of false cognates among Kazakh-Turkish languages with its classification and grouping. Furthermore,
the distribution of vocables according to levels also carried out. The main purpose is to provide
students and teachers with a resource that they can use in order to overcome difficulties posed by false
cognates in the period of teaching Turkish to Kazakh students. Moreover, the study has the potential to
ensure benefit in the preparation of teaching materials as an auxiliary weld of false cognates between
Kazakh and Turkish languages. Key Words: Kazakh, Turkish, false cognates, teaching of Turkish as a
foreign language.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen gürcü öğrencilere sıfat-fiil eklerinin
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öğretimi / Teaching participles to Georgian students who learn Turkish as Yüksek
a foreign language
Lisans
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Türkçe
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2019
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Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi-eylem = Grammarverb ; Dilbilgisi-sıfat = Grammar-adjective ; Gürcüler = Georgians ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil =
Foreign language ; Yabancı uyruklu = Foreign domectic ; Yabancı uyruklu
öğrenciler = Foreign domestic students
Gürcüce ve Türkçe arasındaki yapısal farklılıklar, Gürcü öğrencilerin genel olarak Türkçe öğrenim
süreçlerinde, özelde de açık veya örtük dil bilgisi öğretiminde ve öğreniminde karşılaşılan zorlukların
sebeplerinden biri olmaktadır. Tezde, konuyla ilgili çeşitli dil bilgisel sorunlar arasından, sıfat-fiil
eklerinin öğretimi ve öğrenimi ele alındı. Tezin amacı, Gürcistan'da yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
Gürcü öğrencilerin sıfat-fiil eklerinin öğreniminde karşılaştıkları zorlukları ortaya koymak; bu
zorlukların giderilmesi için sıfat-fiil eklerinin öğretimiyle ilgili, çeşitli materyaller ve çözüm önerileri
sunmaktır. Tez kapsamında, Gürcistan'daki Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesinde, Türkoloji
bölümünde eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla, öğrencilerilerin söz konusu bağlamda
karşılaştıkları zorluklara ve yapmış oldukları yanlışlara dair uygulamalar gerçekleştirilerek veri
toplanmıştır. Verilerden de yararlanarak, öğrencilerin sıfat-fiil eklerinin kullanımında karşılaştıkları
sorunlar ve bu sorunların sebepleri belirlenmeye çalışılmıştır. Tezde, son olarak, belirlenmiş sorunlara
ve sorunların sebeplerine dayalı çözüm ve sıfat-fiil eklerinin öğretiminde kullanılabilecek materyal
önerileri sunulmuştur.
The structural differences between Georgian and Turkish are one of the reasons for the difficulties
encountered by Georgian students in general Turkish learning process and in particular, teaching and
learning explicit and implicit grammar. In the thesis, teaching and learning of verbal adjective suffixes
were discussed among various grammatical problems. The aim of the thesis is to reveal the difficulties
encountered by Georgian students learning Turkish as a foreign language in Georgia in learning verbal
adjective suffixes; In order to solve these difficulties, it is to present various materials and solution
suggestions related to the teaching of participle suffixes. Within the scope of the thesis, data were
gathered by carrying out practices regarding the difficulties and mistakes of the students in the context
by 3rd and 4th year students of the department of Turcology at Batumi Şota Rustaveli State University
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in Georgia. Using the data, the problems faced by the students in the use of verbal adjective suffixes
and the reasons for these problems were tried to be determined. Finally, in the thesis, suggestions for
solutions based on specified problems and the causes of problems and material suggestions that can be
used in teaching verbal adjective suffixes are presented.
Tez No İndirme Tez Künye
555492
Boşnakçada yaşamaya devam eden Türkizmler'in Bosna Hersek'te yabancı
dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı: A1 düzeyi / The usage of living
Turkism in bosnian in teaching Turkish as a foreign language in Bosnia
and Herzegovina: Level A1
Yazar:LEJLA TURSUM
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ
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:Bosna-Hersek = Bosnia-Herzegovina ; Boşnaklar = Bosnians ;
Boşnakça = Bosnian ; Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi =
Language teaching ; Söz varlığı = Vocabulary ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı
dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
260 s.

1966 yılında Abdulah Škaljić'in Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku çalışmasıyla bizlere kendi
zamanındaki Boşnakça ve Türkçe ortak söz varlığını göstermesi gibi bu tezin amacı da güncel
Boşnakçadaki ve güncel Türkçedeki ortak söz varlığını tespit etmektir. Bu çalışmanın hazırlanmasında
esas alınan eserler; Abdulah Škaljić Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, S.Halilović, I. Palić, A.
Šehović Rječnik bosanskoga jezika ve TDK Güncel Türkçe Sözlük'tür. Tezde, 1966 yılından bugüne
kadarki Boşnakçada alıntı sözcüklerin ne kadarının kullanılmaya devam ettiği, bu sözcüklerin ne
kadarının Güncel Türkçede kullanılmakta olduğu ve geçirdikleri anlam değişmeleri değerlendirilmiştir.
Bunun yanında,Bosna Hersek'te yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminde kullanılan Haydi Türkçe
Öğrenelim kitap setinin A1 düzeyi kitapları da bu ortak söz varlığı açısından incelenmiştir.
In 1966, Abdulah Škaljić with his dictionary named Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku showed us the
mutual vocabulary of Bosnian and Turkish at that time. The aim of this thesis is to determine the
existence of those common words in contemporary Bosnian and Turkish. This study is based on the
work of Abdulah Škaljić Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, S.Halilović, I. Palić, A. Šehović Rječnik
bosanskoga jezika, and TDK Güncel Türkçe Sözlük. With this research, it has been evaluated how
much of the derived words have been used since 1966 and how much of the same words are still in use
in the current Turkish language and then what are the changes of meaning for those words. Besides
this, Haydi Türkçe Öğrenelim book set used in Teaching Turkish as a Foreign Language in Bosnia and
Herzegovina on A1 level was examined on how much of those derived words were used in the
mentioned book.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
555966
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde/öğreniminde istek (rica) söz edimi Onaylandı
/ Speech act of request in teaching/learning Turkish as a foreign language Yüksek
Yazar:ALP KAAN KILINÇ
Lisans
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ
Türkçe
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
2019
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
111 s.
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Rica = Request ; Rica kalıpları
= Request molds ; Söz edimleri = Speech acts ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil
öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching
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Tezde ana dili olarak Türkçe konuşurları ile B1 seviyesindeki yabancı dil olarak Türkçe öğrenicilerinin
istek (rica) söz edimlerini kullanımları incelenmiştir. Bu amaçla, 12 durumdan oluşan bir Konuşma
Tamamlama Testi uygulanmış, yanıtlar "doğrudanlık" ve "dolaylılık" açısından sınıflandırılmıştır.
Bunun yanı sıra, her bir durum için seçilen duygu ifadeleri kullanım stratejilerine ve sıklıklarına göre
değerlendirilmiştir. Çalışma bu açıdan nicel bir araştırmadır. Veriler SPSS programı aracılığıyla
betimsel olarak çözümlenmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı farklar olup olmadığının tespiti içinse tek
yönlü ANOVA ve post hoc testleri kullanılmıştır. Örneklemi 84 öğrenci oluşturmuştur. Katılımcıların
42'si Türk Hava Kurumu Üniversitesi hazırlık bölümünde eğitimlerine devam eden Türk öğrencilerdir.
Diğer katılımcılar Gazi Üniversitesi TÖMER ve Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesinde yabancı dil
olarak Türkçe öğrenen B1 seviyesinde yabancı öğreniciler olup; 20 Kazak, 15 Afgan, 4 Arap, 1 Çinli, 1
Boşnak ve 1 Tacik şeklinde bir araya gelmiştir. Çalışmanın sonucunda, ana dili olarak Türkçe
konuşurları ile yabancı dil olarak Türkçe öğrenicileri arasındaki çeşitli benzerlikler ve farklılıklar
ortaya konulmuştur. Konuşma Tamamlama Testindeki 12 durumun 4'ünde ise istatistiksel açıdan
anlamlı farklar bulunmuştur. Katılımcılar en fazla standartlaşmış dolaylı strateji kullanırken, Afgan
katılımcıların standartlaşmamış dolaylı stratejiye diğer gruplara göre daha fazla başvurduğu
gözlenmiştir. Kazak katılımcılar ise istek ifadelerini diğerlerine kıyasla daha çok kullanmıştır. Anahtar
Sözcükler Söz edimi, istek, rica, kültürlerarası, duygu, yabancı dil olarak Türkçe
In this study, native Turkish speakers and students learning Turkish as a foreign language in B1 level
have been compared in terms of their use of requests. In doing so, a Discourse Completion Test
consisting of 12 conditions was applied and the answers were classified for directness and indirectness.
In addition, the emotion expressions chosen for each case were evaluated according to the preference
of strategies. In these aspects, the study is a quantitative research. Data were analyzed descriptively
through SPSS program. One-way ANOVA and post hoc tests were used to determine whether there
were statistically significant differences. 84 students participated in the study. 42 of the participants
were Turkish students attending the preparatory program of the University of Turkish Aeronautical
Association. The other participants were foreign students at B1 level who studied Turkish at Ahmet
Yesevi University and Gazi University TOMER. Participants comprise of 20 Kazakhs, 15 Afghans, 4
Arabs, 1 Chinese, 1 Bosniak and 1 Tajik. As a result of the study, various similarities and differences
were found between native Turkish speakers and students learning Turkish as a foreign language.
Significant differences were found in 4 of 12 cases in Discourse Completion Test. While the
participants used conventional indirect strategy the most, it was observed that the Afghan participants
applied to the non-conventional indirect strategy more than the other groups. On the other hand,
Kazakh participants used want statements more than the others. Key Words Speech act, request, crosscultural, emotion, Turkish as a foreign language
Tez No İndirme Tez Künye
556115
İkinci/yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin sözel hatalarına ilişkin
öğretici tercihleri ve tutumları / Teachers' preferences and attitudes of oral
errors to learners of Turkish as a second/foreign language
Yazar:ASLI ÇELİK
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ
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 yanlışları = Linguistic mistakes ; Dil öğrenimi = Study of
languages ; Hata = Error ; Hata düzeltme = Error correction ; Sözel
problemler = Verbal problems ; Sözel öğrenme = Verbal learning ;
Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Öğrenme tercihi =
Learnering preference ; Öğretmen tutumu = Teacher attitude ; İkinci dil
öğrenimi = Second language learning

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
108 s.

Bu araştırmanın amacı ikinci/ yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin sözel hatalarına ilişkin öğretici
tercihleri ve tutumlarının nasıl olduğunu ortaya koymaktır. Bu noktadan hareketle çalışmada
öğrenicilerin başlangıç ve orta düzeylerinde ne tür hatalar yaptıkları, öğreticilerin hangi düzeltme geri
bildirimlerini tercih ettikleri ve öğrenici tepkileri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma türlerinden
olan gözlem ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın veri tabanını oluşturmak amacıyla
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Ankara'da bulunan Özel Mengütaş Dil Eğitim Merkezi'nden başlangıç ve orta düzey; Gazi Üniversitesi
TÖMER'den (Türkçe Öğretim Merkezi) sadece orta düzeylerdeki sınıflarda gözlem yapılmış ve
sınıflardan ses kaydı alınmıştır. Başlangıç ve orta düzeylerinde beşer sınıf olmak üzere toplam 10
sınıftan ses kaydı alınmıştır. Ayrıca geri bildirim tercihlerinin anlaşılması maksadıyla 8 öğreticiyle
mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında, öğrenicilerin sözel iletişim süreçlerindeki hataları,
Ranta ve Lyster'ın (1997) düzeltme geri bildirim stratejileri temelinde incelenmiştir. Sınıf içi gözlemler
sonucunda elde edilen verilere göre öğrenicilerin başlangıç düzeyinde en çok söz dizimsel ve ses
bilgisel hatalar; orta düzeyde ise söz dizimsel ve sözcüksel hatalar yaptığı gözlemlenmiştir. Sınıf içi
gözlemlerde başlangıç düzeyinde en çok tercih edilen geri bildirimler açık düzeltme, söyletim ve üst
dilsel geri bildirimken; orta düzeyde açık düzeltme ve yeniden biçimlendirme stratejileridir. Mülakatta
verilen cevaplar incelendiğinde öğreticiler başlangıç düzeyinde açık düzeltme, yeniden biçimlendirme
ve tekrar etme; orta düzeyde ise üst dilsel geri bildirim, söyletim ve açıklığa kavuşturma talebini
sıklıkla kullandıklarını ifade etmiştir. Ancak öğreticiler tarafından uygulamalarda ve mülakatta tercih
edilen geri bildirimlerin aralarında tutarlılık olmadığı tespit edilmiştir. Konuşma hatalarına yönelik geri
bildirim verme sıklığı incelendiğinde uygun zamanda ve uygun şekilde verilen düzeltme geri
bildirimlerinin öğreniciler üzerinde olumlu bir etkide bulunduğu kanısına varılmıştır. Ayrıca konuşma
akıcılığını bozmamak ve öğreniciyi konuşmaya güdülemek amacıyla öğreticilerin her konuşma
hatasına düzeltme geri bildirimi vermemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler: Hata,
yanılma, yanlış, sözel hatalar, düzeltme geri bildirimleri.
The aim of this study is to show what the instructors' preferences and attitudes towards oral errors of
the learners of Turkish as a second / foreign language. From this point of view; what kind of errors
were made at the beginner and intermediate levels of the learners, what are the feedback desires of the
instructors preferred, and the learner responses were examined. In the study, observation and interview
technique, one of the qualitative research types, was used. In order to establish the data base of the
study, starting from Mengütaş Language Training Center in Ankara; at Gazi University TÖMER
(Turkish Teaching Center), beginner and intermediate classes were observed and audio recordings
were obtained from the classes. A total of 10 classes of audio recordings were taken at the beginner and
intermediate levels. In addition, 8 instructors were interviewed in order to identify feedback
preferences. In the light of the data obtained, the errors of the learners in verbal communication
processes were examined on the basis of the correction feedback strategies of Ranta and Lyster (1997).
According to the data obtained as a result of observations in the classroom, the most syntactic and
phonological errors at the beginner level of the learners; and at the intermediate level, it was observed
that the learners made syntactic and lexical errors. In class observations, the most preferred feedbacks
at beginner level are explicit correction, elicitation and metalinguistical feedback; moderately explicit
correction and recast strategies. When the answers given in the interview are examined, the instructors
prefer explicit correction, recast and repetition feedback at the beginner level; at the intermediate level,
they stated that they frequently use metalinguistical feedback, elicitation and clarification request.
However, it was determined by the instructors that the preferred feedback in the classes and interviews
was not consistent. When the frequency of giving feedback for oral errors was examined, it was
concluded that the corrective and appropriate correction feedbacks had positive effect on the learners.
In addition, it was concluded that the instructors should not give correction feedback to each oral error
in order to prevent the fluency of speech and to motivate the learner to speak. Key Words: Error,
mistake, oral errors, corrective feedbacks.
Tez No İndirme Tez Künye
555767
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin seçimi: Yeni Hitit B1 düzeyi
/ The selection of texts in teaching Turkish as a foreign language: Yeni
Hitit B1
Yazar:EKİN ÖZCAN
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ
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:Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi = Common European
Framework of Reference for Langugage ; Ders kitapları = Textbooks ; Dil
öğretimi = Language teaching ; Metin = Text ; Metin oluşturmak = Textual
constrction ; Okuma becerileri = Reading skills ; Türkçe = Turkish ;

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
78 s.
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Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil = Foreign language ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
Bu tez çalışmasında amaç, yabancılara Türkçe öğretimi amaçlı kullanılan Yeni Hitit 2'nin okuma
becerilerine ilişkin bölümlerini değerlendirmektir. İlk olarak bu değerlendirmeyi yapmak adına,
"okuma ünitelerini/etkinliklerini değerlendirmeye yönelik kontrol listesi" hazırlanmıştır. Bu bağlamda
Yeni Hitit 2'nin okuma becerileri ile ilgili bölümleri, hazırlanan kontrol listesindeki maddeler, ilgili
bölüme yönelik yapılan gözlemler ve elde edilen sayısal girdiler üzerinden incelenmiştir. Bu
incelemede ulaşılan sonuçlar göstermektedir ki, Yeni Hitit 2' de en çok diyalog yer alırken diğer metin
türleri yeterince yer almamaktadır. Metinlerin konuları gerçek yaşamdaki durumlara kısmen uygundur.
Hedef grup açısından metinler okunabilirdir. İçerik ve sunuluş biçimleri açısından metinlerin
geliştirilmesinin gerekliliği düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi,
Metin Türleri, Avrupa Ortak Başvuru Metni
The aim of this thesis is to evaluate the reading skills of the book Yeni Hitit 2 used for teaching
Turkish to foreigners.In order to make this assessment, firstly "the control list for evaluating reading
units/activities" is prepared.In this regard, the chapters of Yeni Hitit 2 related to reading skills are
examined through the items in the control list that prepared, the observations made in the relevant
section and the numerical inputs obtained.The outcomes of these results show thaat while informative
texts in Yeni Hitit 2 are mostly used as a text style, other text types are not sufficiently involved. The
subjects of the text are partly suited to real-life situations. Texts are legible for the target group.It is
thought that the texts should be developed in terms of content and presentation style. Key Words
Teaching Turkish as a foreign language, Text types, The Common European Framework
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
650152
Yabancılara Türkçe öğretiminde ikinci dil motivasyonel benlik sistemi ve Onaylandı
ikinci dilde iletişim kurma istekliliği arasındaki ilişki / The relationship Yüksek
between second language motivational self-system and willingness to
Lisans
communicate in teaching Turkish to foreigners
Türkçe
Yazar:BUĞRA YİĞİT BOZ
2020
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA DURMUŞ
116 s.
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 = Language ; Türkçe = Turkish ; İletişim = Communication
Bu araştırmanın temel amacı Türkiye'de Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin sınıf içi iletişim
kurma isteklilikleri ve motivasyonel benlik sistemleri arasında ilişkiyi açıklamaktır. Bu amaç
doğrultusunda Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinin Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma
Merkezlerinde (TÖMER) 43 farklı ülkeden, 97 erkek, 73 kadın olmak üzere toplam 170 katılımcıdan
veri toplanmıştır. Katılımcılara "ikinci dilde sınıf içi iletişim kurma istekliliği" ölçeği ile "ikinci dil
motivasyonel benlik sistemi" ölçeğinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir anket uygulanmıştır.
Araştırmanın bulguları önce betimsel analizlerle incelenmiş ardından kadın ve erkek katılımcıların
motivasyonu ve sınıf içi iletişim kurma isteklilikleri arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı saptanmıştır. Araştırmanın temel amacı olan iki yapı arasındaki ilişkilerin incelenmesi ise
Pearson korelasyonları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre bu iki yapı
arasında pozitif yönlü güçlü ilişkiler olduğu görülmüştür. Bu bulgularla süreç odaklı motivasyon yapısı
yani motivasyonel benlik sisteminin yabancılara Türkçenin öğretiminde uygulanabilirliği ispatlanarak
alana katkı sağlanmıştır. Ayrıca çalışmada katılımcıların Türkçe düzeyleri ile bu iki yapısında anlamlı
değişiklikler olup olmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır. Bu analizlere göre
katılımcıların Türkçe düzeylerinde sınıf içi iletişim kurma istekliliklerine göre anlamlı farklılıklara
rastlanmıştır. Bu yüzden eğitimcilerin bu yapıyı da göz önünde bulundurarak eğitim-öğretim
süreçlerini planlamaları öğrencilerin Türkçe düzeylerini yükseltmelerine katkı sağlayabilir. Ancak, bu
çalışmaya ek olarak araştırmacılar konu üzerine farklı gruplardan ve daha büyük gruplardan toplanacak
verilerle alana katkı sağlanmaya devam edebilir. Özellikle, bireylerin algılanan motivasyon ve iletişim
kurma istekliliklerini ölçeklerle ölçmenin yanı sıra nitel çalışmaların da yapılmasının alandaki
araştırma boşluğunu doldurmaya katkı sağlayacağı söylenebilir.
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The main purpose of this research is to define the relationship between L2 willingness to communicate
inside the classroom and L2 motivational self system of foreign students learning Turkish in Turkey.
For this purpose, the data were collected from Hacettepe University and Gazi University Language
Teaching, Application and Research Centers (TÖMERs) from a total of 170 participants consisting of
97 men and 73 women, from 43 different countries. A questionnaire created by combining the "L2
willingness to communicate inside the classroom" scale and "L2 motivational self-system" scale was
applied to the participants. The findings of the research were first examined through descriptive
analysis, and then the differences between the motivation of female and male participants and their
willingness to communicate in the classroom were found to be statistically insignificant. Examining the
relationships between the two structures which is the main aim of the research, was carried out by
using Pearson correlations. According to the findings of the research, it is observed that there are strong
relationships between these two structures. With these findings a contribution to the field was achieved
by proving the applicability of the process-oriented motivation structure, which is, the motivational self
system, in the context of teaching Turkish to foreigners. In addition, one-way ANOVA test was
conducted to investigate whether there are significant differences between the Turkish levels of the
participants and the levels of these two structures. According to these analyzes, significant differences
were found in the Turkish levels of the participants according to their willingness to communicate in
the classroom levels. Therefore, educators can contribute to the increase of the Turkish levels of the
students by considering this structure while planning the education and training processes. However, in
addition to this study, researchers can contribute further to the field by collecting data from different
groups and larger groups. In particular, it can be said that performing qualitative studies besides
measuring individuals' perceived motivation and willingness to communicate with scales, will
contribute to filling the research gap in the field.
Tez No İndirme Tez Künye
625158
Yabancı / ikinci dil olarak Türkçe öğreticilerinin metot/ post-metot
algısı / Turkish as a foreign/ second language instructors' methods/
post-methods perceptions
Yazar:NAZAN CANBULAT
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
/ Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
129 s.

Yabancı/ ikinci dil öğreticileri açısından etkili dil öğretimini gerçekleştirmek adına dil öğretim
yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak dil öğretiminde yöntem-sonrası durumun yeni bir husus olması
sebebiyle bu durumla ilgili yapılan araştırmaların yeterli olmadığı görülmekte ve dolayısıyla
alanyazına katkı sağlaması açısından bu duruma yönelik algı çalışmasının yapılması gerekmektedir. Bu
bakımdan çalışma, yabancı/ ikinci dil olarak Türkçe öğreticilerinin dil öğretim yöntemlerindeki
değişikliklere ilişkin farkındalıklarını artırabilmek adına önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı,
yabancı/ ikinci dil olarak Türkçe öğreticilerinin yöntembilim alanındaki değişim ve gelişimlere yönelik
tutumlarını ortaya koymak adına öğreticilerin yöntem ve yöntem-sonrası algılarını tespit etmeyi
belirlemektir. Çalışma kapsamında üç farklı üniversitenin (Gazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi,
Karabük Üniversitesi) TÖMER bünyesinde yabancı/ ikinci dil olarak Türkçe öğreticileri olarak görev
yapmakta toplam 15 katılımcının metot/ post metot algıları ile ilgili görüşlerinin tespitini
belirleyebilmek adına öğreticilerle yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla mülakat yapılmıştır. Bu
kapsamda, nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenolojik desenden yararlanılmıştır. Görüşmeler
sonucunda elde edilen bulgular analiz edilerek düzenlenmiş olup, araştırma soruları çerçevesinde
betimlenmiş ve elde edilen verilerin analizleri ışığında da yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen
bulgular sonucunda öğreticilerin yöntem-sonrası duruma yönelik olumlu tutum içerisinde oldukları
tespit edilmiştir. Her ne kadar bazı katılımcılar dil öğretiminde yöntemlerin oldukça önem taşıdığını
vurgulasa da, genel olarak katılımcılar yerel ihtiyaçlar doğrultusunda kendi yöntemlerini oluşturmanın
daha etkili olacağı görüşündedirler. Sonuç olarak katılımcıların cevapları doğrultusunda yöntemsonrası pedagojinin uygulamasına yönelik olarak belirgin bir algının olduğu ifade edilebilir. Anahtar
Sözcükler Dil Öğretim Yöntemleri, Yöntem-Sonrası Pedagoji, Dil Öğretim Metotları, Post Metot, Post
Metot Pedagoji.
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Language teaching methods are used for an effective language teaching by the instructors of foreign/
second language. However, since post-methodology is a new issue in language teaching, it is seen that
existing research on this field is not sufficient; therefore, perception studies should be conducted so as
to contribute to the literature. In this respect, the present study is of great importance for increasing the
awareness of Turkish instructors as a foreign/ second language about the changes in language teaching
methods. The aim of this study is to determine the instructors' perceptions of method and post-method
in order to reveal the attitudes of Turkish instructors as a foreign / second language towards changes
and developments in methodology. Within the scope of the study, semi-structured interviews were
conducted with a total of 15 instructors' of Turkish as a foreign/ second language working for TÖMER
in 3 different universities, (Gazi University, Karabuk University, Kastamonu University), in order to
determine the views of their method and post-method perceptions. In this context, the
phenomenological design of qualitative research approaches was used. The findings obtained from the
interviews were first analyzed and organized, and then described within the framework of the research
questions and interpreted in the light of the analysis of the data obtained. The findings of the research
indicated that the teachers had a positive attitude towards the post-methodology. Even though some
participants emphasized that methods are significant in language teaching, most of them generally
think that it is more effective to create their own methods in line with the learners' local needs.
Consequently, it can be stated that there is a significant perception regarding the application of postmethod pedagogy in line with the responses of the participants. Key Words Language Teaching
Methods, Post-Method, Post-Method Pedagogy.
Tez No İndirme
625157

Tez Künye
Yabancı dil/ ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde iletişim dili /
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Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ
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Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
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Uzun yıllardır yabancı dil/ ikinci dil öğretimi sınıflarında öğreticilerin hedef dili kullanmaları ve
öğrenicilerin anadilinden uzak kalmaları savunulmuş veya önerilmiştir. Fakat bu görüşün aksine anadili
kullanımının faydalı olduğu ve yabancı dil öğrenimini kolaylaştırdığına dair görüşler de sunulmuştur.
Bu çalışmada, yabancı dil/ ikinci dil olarak Türkçe öğretimi sınıflarının iletişim dilinin ne olduğu ve ne
olması gerektiği; hedef dilin, öğrenicilerin anadilinin veya bir araç dilin yeri ele alınmıştır. Öncelikle
yabancı ve ikinci dil öğretiminde iletişim dili ile ilgili ortaya konulan görüşler sunulmuş; ardından
yabancı ve ikinci dil olarak Türkçe öğretimi sınıflarında iletişim dilinin, bunun yanı sıra hedef dilin,
öğrenicinin dilinin veya bir araç dilin yerinin ne olması gerektiği üzerine görüşme tekniğiyle veri
toplanmıştır. Araştırmaya, hem Türkiye'de hem de Türkçenin anadil olarak konuşulmadığı bağlamlarda
Türkçe öğretme deneyimine sahip toplam 15 öğretici katılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda, hem
yabancı hem de ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde öğreticilerin genellikle hedef dil olan Türkçeyi
kullanmayı tercih ettikleri görüşüne ulaşılmıştır. Özellikle Türkiye'de Türkçe öğretirken, farklı dil
kökenlerinden gelen öğrenicilerin bulundukları sınıflarda, tüm öğrenicilerin bildiği ortak bir dil bulmak
her zaman mümkün olmadığı için hedef dil dışında başka bir dile başvurmadıkları dile getirilmiştir.
Hedef dil dışında başka bir dil kullanımının öğrenicileri kolaycılığa alıştırdığı ve hedef dilde iletişimsel
yeterliğe zarar verdiği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, özellikle başlangıç düzeyinde hedef dil dışında
ortak bir dil kullanımının öğretimi kolaylaştırdığı, öğrenicileri motive ettiği ve öğrenici- öğretici
arasında olumlu bir iletişim kurulmasını sağladığı savunulmuştur. Ayrıca yabancı dil öğreten bir
öğreticinin de mutlaka anadili dışında başka bir dili öğrenme deneyimine sahip olması gerektiği görüşü
desteklenmiştir. Toplanan veriler ve mevcut literatür ışığında yabancı dil/ ikinci dil olarak Türkçe
öğretimi sınıflarında iletişim dilinin ne olması gerektiği üzerine öneriler sunulmuştur. Anahtar
Sözcükler Yabancı dil, Türkçe öğretimi, iletişim dili, hedef dil, anadili, ortak dil.
For many years, it has been advocated or recommended that teachers use the target language in foreign
language / second language teaching classes and stay away from the learners' mother tongue. Contrary
to this view, however, there are also opinions supporting that the use of mother tongue is beneficial and
it facilitates foreign language learning. In this study, the medium of instruction in teaching Turkish as a
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foreign language / second language and use of the target language, the mother tongue of the learners or
another medium language were discussed. First of all, the opinions about the medium of instruction in
foreign and second language teaching were presented. Afterwards, the data were collected by means of
the interview technique on the role of communication language in addition to the target language,
learner's language or another medium language in Turkish teaching classes as foreign and second
language. The research was participated in a total of 15 teachers who has Turkish teaching experience
both in Turkey and in other contexts in which Turkish is not spoken as a mother tongue. As a result of
the interviews, it was concluded that the teachers generally preferred to use Turkish, which is the target
language, in teaching Turkish both as a foreign language and as a second language. It was expressed
that the teachers didn't use another language apart from the target language especially when teaching
Turkish in Turkey, in classes that include students coming from different language origins, as it is not
always possible to find a common language all learners know. It was stated that using a language other
than the target language made the learners accustomed to facilitation and damaged the communicative
competence in the target language. Contrary to these views, it was argued that the use of a common
language other than the target language, especially at the beginning level, facilitated teaching,
motivated the learners and provided a different relationship between the learner and the teacher. In
addition, the view that a teacher who teaches a foreign language must also have the experience of
learning a language other than the mother tongue was supported. In the light of the collected data and
the current literature, suggestions were made on what medium of instruction should be used in Turkish
teaching classes as a foreign language / second language. Key Words Foreign language, teaching
Turkish, medium of instuction, target language, mother tongue, common language.
Mustafa Said Kıymaz, Dr.Öğr.Ü., Adıyaman Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Edebî metinler bir dilin öğretim sürecini kolaylaştırması ve dilin öğrenildikten sonra kalıcı olması gibi
birçok konuda yabancı dil öğretimine katkı sağlamaktadır. Bu durum edebî metinlerin kullanılan bütün
yaklaşım ve yöntemlerde yabancı dil öğretiminin en önemli unsurlarından biri olmasını sağlamıştır. Bu
çalışmada amaç yabancı dil olarak Türkçe öğretirken edebî metin kullanmanın sebep ve yararlarına,
kullanılacak edebî metinlerin dil özelliklerine dair öğretici görüşlerine başvurmak, öğreticilerin hangi
dil düzeyinde ve hangi temel dil becerisinde ne tür metinler kullanıldığını saptamaktır. Bu bağlamda
yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak Şanlıurfa'da "Çocukların Türk Eğitim Sistemine
Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi" (PİCTES) kapsamında Suruç Geçici Barınma Merkezinde
görev yapan 50 Türkçe öğreticisine bu form uygulanmıştır. Görüşleri incelenen 50 öğretici yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde edebî metin kullanmanın Türkçe öğretimine katkı sağladığını, dil
becerilerini geliştirdiğini, kültür aktarımı sağladığını, kullanılacak edebî metinlerin dil özelliklerinin
sade, açık, öğrenci düzeyine uygun ve estetik zevk verecek tarzda olması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Ayrıca dil düzeylerinde ve temel dil becerilerinde hangi edebî türleri kullandıklarına dair görüş
bildirmişlerdir.
Literary texts contribute to the teaching of foreign languages in many aspects such as facilitating the
language teaching process and ensuring the permanence of the language learned. This has made literary
texts one of the most important elements of foreign language teaching in all approaches and methods
used. In this study the aim is to examine the instructors' views on the reasons and benefits of using
literary texts while teaching Turkish as a foreign language and language features of literary texts to be
used and to determine what kind of texts are used in which language level and for which basic
language skills by the instructors. In this context, a semi-structured interview form was prepared and
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applied to 50 Turkish instructors working in Suruç Temporary Shelter Center under the project
"Promoting Integration of Syrian Children into Turkish Education System" in Şanlıurfa. 50 instructors,
whose opinions were reviewed, stated that using literary text in teaching Turkish as a foreign language
contributes to teaching Turkish, improves language skills, provides cultural transfer, and the language
characteristics of the literary texts to be used should be simple, clear, appropriate to the level of
students and aesthetic pleasure. They also expressed their opinion about which literary genres they use
in language levels and basic language skills.

Mustafa Sinan Kaçalin, Prof., Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
435389
Yabancılara Türkçe öğretiminde ders materyalleri çok dilli bir sözlük
örneği / Course materials in Turkish teaching to foreigners a
multilingual dictionary sample
Yazar:TALHA GÖKTENTÜRK
Danışman: PROF. DR. SİNAN KAÇALİN
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
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uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
204 s.

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 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.
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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 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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Dil, bir topluluğun birlikte oluşturduğu kültürel mirasın gelecek nesillere ulaşmasını sağlayan en
ehemmiyetli araçtır. Dil öğretimi, bu kültürel mirasın yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenicilere
aktarılmasını sağlar. Türkçenin kaynak eserlerinin dil öğretiminde kullanılması kültürün aktarılması
açısından Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yararlı olacak bir çalışmadır. Dil öğretiminde
kaynak eserlerden metin seçiminde bulunmak; dilin inceliklerinin gösterilmesi ve kültürün tanıtılması
açısından büyük ehemmiyet taşımaktadır. Araştırmadaki amaç ise Türkçenin kaynak eserlerinden olan
Seyahatname'nin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılma imkânının tespitidir. Araştırma
beş ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde araştırma ile ilgili genel bilgilerin bulunduğu "Giriş,
Problem, Amaç ve Önem" kısmı yer almaktadır. İkinci bölümde çalışma ile ilgili yapılan literatür
taramasından elde edilen bilgilerin aktarıldığı alan yazın kısmı bulunmaktadır. Üçüncü bölümde
çalışmanın nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanılarak hazırlandığı belirtilmiştir.
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Dördüncü bölümde çalışmada elde edilen bulgular yer almaktadır. Bunlar; Seyahatname'den Türkçenin
yabancı dil olarak öğretiminde kullanması için A2 seviyesindeki Türkçe öğrenicilerine uyarlanan metin
örnekleri, kelime bölümü ve dört esas dil becerisine göre hazırlanan etkinliklerdir. Beşinci bölüm ise
sonuç ve önerilerden oluşmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılacak metinlerin,
Türkçenin kaynak eserlerinden seçilmesi ile hem metnin özgün bir yapıda olması hem de kültürel
değerlerin aktarımı sağlanacaktır. Metinlerin dil öğretiminde kullanılması için metinler, öğrencilerin dil
seviyesine uygun bir şekilde uyarlanmalı ve metnin aslına sadık kalınmaya çalışılmalıdır. Araştırmada
Seyahatname'nin on cildinin incelenmesi, ilgili alan yazın taraması, uygulanan yöntem ve bulgular
sonucunda eserden seçilen metinler ve metinlere yönelik dört esas dil becerisine yönelik hazırlanan
etkinlikler ile Seyahatname'nin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılabilirliği yönüyle
faydalı olacağı belirlendi. Seyahatname, Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda Osmanlı'nın geniş sınırlara
ulaştığı dönemde bu coğrafya üzerinde yapmış olduğu seyahati ve o günün hayat tarzını, Türkçenin
özelliğini ve zenginliğini ayrıca farklı milletlerin dilini, kültürünü, halk ile ilgili yapısını ve
coğrafyasını aktarmıştır. Bu sebeple Seyahatname Türk milletine olduğu kadar, Türkçeyi öğrenmek
isteyen yabancı öğrencilerin de ilgisini çekecek ve dil öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Eserin
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılması ile bu alana Türkçenin kaynak eserlerinden olan
Seyahatname'nin kazandırılacağı düşünülmektedir. 
Language is the most important ınstrument which provide to reach cultural heritage composed by
community to the next generation. Language teaching provides to transfer this cultural heritage to
students who want to learn foreign language. To use sources of Turkish in language teaching is a
beneficial study in the field of teaching Turkish as a foreing language for cultural transmission. To
choose text from literary work while teaching language has importance for showing politeness of
language and introducing culture. The aim of this study is to ascertain possibility of using Seyahatname
a Turkish literary work while teaching Turkish as a foreign language. This study consists five parts: In
the first part there is introduction, problem, aim, importance section which includes general
informations about the study. In the second part, there are informations from literature riviews which
are done for the study. In the third part, it is ındicated that this study is prepared by using screening
model from qualitative research methods. In the fourth part, there are findings abtained in the study.
These are texts from Seyahatname which are adapted for A2 level students who learn Turkish
vocobulary part and exercises which are prepared according to four language skills. Fifth part consists
of conclusion and suggestions. It will be supplied both authenticity of the text and transmission of
cultural values with choosing texts used for teaching Turkish as a foreign language from resource
works. Text should be adapted to students level and authenticity of the text shouldnt be changed. We
established that it is going to be useful to use Seyahatname for teaching Turkish as a foreign language
in this study with researching ten volume, literature review, chosen texts from literary work at the end
of the findings and methods used and activities prepared for four skills. Seyahatname contributes to
Turkish nation the trip which is done in 17.century by Evliya Çelebi who was an Ottoman Explorer,
life in this term, feature of Turkish and productiveness of Turkish besides language, culture, social
structure and geography of different nations and also Seyahatname contributes to language teaching of
foreign students. It also awakens students interest it is tought that Seyahatname will be brought in this
field with using it teaching Turkish as a foreign language.
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Bu çalışmada ele alınacak olan Kitâbu' l-İdrâk li-Lisâni' l-Atrâk, yabancılara Türkçe öğretimi
maksadıyla yazılan ilk eserlerden biridir. Gerek müellifi gerek ihtiva ettiği malzeme gerekse usulü
bakımından benzerleri içinde müstesna bir yere sahip olan eser, alanında bir merhaledir. Eserde
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öğretilmeğe çalışılan Türkçe ise Memlûkların Mısır'a hâkim olduğu dönemdeki [1250-1517] "yaşayan"
Türkçedir. Ebu Hayyân tarafından, Mısır'ın Kahire şehrinde 20 Ramazan 712 (18 Aralık 1312)
Perşembe günü tamamlanan Kitâbu'l-İdrâk li Lisâni'l-Atrâk'in aslı bugün elde olmadığından çalışmada,
eserin eldeki üç yazma nüshası kullanılmıştır. Çalışmamızda söz konusu eserin iki bölümü (sözlük ve
dil bilgisi) ve üç nüshası da incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çalışma, aşağıda belirtilen
bölümler hâlinde düzenlenmiştir: Birinci bölüm, "giriş" bölümüdür. Bu bölümde, tezin kavramsal
çerçevesi çizilmiş, problem durumu ve yöntem ortaya konulmuştur. İkinci bölüm, çalışmaya konu olan
eserin önce genel özellikleri; daha sonra "yabancılara Türkçe öğretimi" alanında ortaya koyduğu
hususiyetler bakımından ele alındığı bölümdür. Üçüncü bölüm, incelenen eserin sunulduğu bölümdür.
Bu bölüm beş kısma ayrılmıştır. İlk kısımda, yazma eserin sözlük bölümünün muhtevası, kaynaklar
ışığında ve bu üç nüsha eşliğinde, çeviri yazı kullanılarak Latin harfleriyle kaydedilmiştir. Burada,
mümkün olduğunca, Türkçe kelimelerin doğru okunuşlarının verilmesine; Arapça karşılıklarının da
doğru manalandırılmasına gayret edilmiştir. İkinci kısmında, yazma eserin dil bilgisi bölümünün
çevirisi yer almaktadır. Burada, kısmi düzenlemeler ve tashihler yapılmakla yetinilerek Kilisli Rıfat
BİLGE'nin Ahmet CAFEROĞLU'nun eseri için yaptığı tercümeyi muhafaza etme yolu tercih
edilmiştir. Üçüncü kısımda yazma eserin sözlük ve dil bilgisi bölümü, Arap harfli olarak yazılmış ve üç
nüsha da göz önünde bulundurularak gerek biçim gerek içerik olarak eserin aslı yansıtılmaya gayret
edilmiştir. Dördüncü kısımda incelenen eserin dizinine yer verilmiştir. Dördüncü ve son bölüm sonuç
ve önerilerin yer aldığı bölümdür. Anahtar Kelimeler: Memlûk Kıpçakçası, sözlük bilimi, Kitâbu'lİdrâk li- Lisâni'l Atrâk, Yabancılara Türkçe Öğretimi
Kitabu'l-Idrak li Lisani'l-Atrak, which will be discussed in this study, is one of the first works written
for the purpose of teaching Turkish to foreigners. The work, which has an exceptional place among its
kind, in terms of its writer, material and style, is a phase in its field. The Turkish that was tried to be
taught in the work is "living" Turkish in the period [1250- 1517] when the Mamluks ruled Egypt. Since
the original Kitabu'l-Idrak li-Lisani'l-Atrak, completed by Abu Hayyan on Thursday, December 18,
1312 (20 Ramadan 712) in Cairo, Egypt, is not available today, the three written copies of the work
were used in the study. In this study, two parts (dictionary and grammar) and three copies of this work
were examined. According to the results, the study is organized into the following sections: The first
part is the "introduction" section. In this section, the conceptual framework of the thesis is highlighted
and the problem situation and method are presented. The second part is the part where the work is first
discussed in terms of the general characteristics of the work and then the specialities that it reveals in
the field of "Turkish language teaching to foreigners". The third part is the part where the work being
examined is presented. This section is divided into five parts. In the first part, the contents of the
dictionary section of the manuscript were recorded in Latin letters using translation writing in the light
of the sources and accompanied by these three copies. Here, as far as possible, the provision of the
correct pronunciation of the Turkish words; the effort has been made to the true meaning of their
Arabic equivalents. The second part contains a translation of the grammar section of the manuscript.
Here, by making partial arrangements and revisions, the way was preferred to preserve the translation
of Kilisli Rifat BİLGE for Ahmet CAFEROĞLU's work. In the third part, the dictionary and grammar
section of the work was written in Arabic and three copies were taken into consideration and efforts
were made to reflect the original of the work in both form and content. In the fourth part, the index of
the work examined is given. The fourth and final section is the one with the results and suggestions.
Key words: Mamluk Kipchak, dictionary science, Kitâbu'l-İdrâk li-Lisâni'l- Atrâk, teaching Turkish to
foreigners
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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 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)
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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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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,
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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 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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Comparison of Turkish and Kyrgyz language structure language on the
base of teaching
Yazar:MUHİTTİN GÜMÜŞ
Danışman: PROF. DR. NADİR ENGİN UZUN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dilbilim
Anabilim Dalı / Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim Dalı
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teaching ; Dilbilgisi = Grammar ; Karşılaştırmalı analiz = Comparative
analysis ; Karşılaştırmalı dilbilgisi = Comparative grammar ; Kırgızca =
Kyrgyz language ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; Öğretim = Teaching
Bu çalışmada, Türkçe ile Kırgızca Dil Yapılarının Dil Öğretimi Amaçlı Karşılaştırması yapılmıştır.
Çağdaş Türk yazı dillerinin içinde Türkçeye (Türkiye Türkçesi) en yakın olan Azerbaycan Türkçesi,
Gagavuzca ve Türkmencedir. Kıpçak Grubunda yer alan Türk yazı dillerinden Kazakça, Tatarca,
Başkurtça vb. dillerle birlikte Kırgızcanın da Türkçeye yakınlığı ya da uzaklığı ayrı bir konu olup
karşılıklı öğretim sırasında karşılaşılan sorunlar, uygulanması gereken yöntemler, teknikler, öğretmenin
bilmesi gerekenler ile öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyleri daha büyük önem taşımaktadır. Kırgızlara
Türkçe öğretirken ya da Türklere Kırgızca öğretirken neler yapılmalı? Bundan önce neler yapılmış?
Uygulamaların geliştirilmesi veya değiştirilmesi için edinilen bilgi ve tecrübelerin değerlendirilmesi
gerekiyor.Türkçe ile Kırgızcadaki dil yapılarının karşılaştırılması, öğrencilerin ve öğreticilerin Türkçe/
Kırgızca öğretimi ve öğreniminde karşılaştıkları sorunlara yönelik yaklaşım, teknik ve yöntemlerin
saptanması sonucunda, Türkçe / Kırgızca öğrenen öğrenciler, araştırmacılar veya yetişkinler daha
kolay biçimde Türkçe/Kırgızca becerisine sahip olacaklardır. Bu araştırma karşılıklı dil öğretiminde
öğretmenlere, öğretim elemanlarına ve diğer uzmanlara yardımcı bir kılavuz niteliği
taşıyacaktır.Çalışmamızda elde ettiğimiz önemli bulgular ve şunlardır:1. Karşıtsal dil çalışmaları,(
karşıtsal dil çözümlemeleri ve karşıtsal yanlış çözümlemesi gibi) dilbilimin temel ya da alt alanlarına
uygun çalışmaların daha da yoğun olarak yapılması gerektiği,2. Filoloji ya da Türkolojinin
karşılaştırmalı çalışmalarının daha ayrıntılı bir biçimde yapılmasının bir gereksinim olduğu,.3.
Araştırmamızın temel kaynağı Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve
Uygulama Merkezi yayını olan Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabının ?Dilbilgisi Desteği?
bölümüdür. Bu çalışmada dil öğretimi programlarının konu deseni ve dilbilgisi sıralaması, temel
becerilere göre hazırlanan tüm materyallerin hedef kitlenin dil öğrenme amaçları doğrultusunda ve
düzeyine uygun olması gerektiği,4. Akraba diller arasındaki karşılaştırmalı çalışmalar yapılarak
öğretimi kolaylaştırıcı 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
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grammar aspects and also linguistics goals of materials relevant to them should be in the proper
direction and level.4.We have found it necessary to make learning process much more productive and
easier useful by making comparative analysis of languages related to the same group.5.We have found
it necessary to reveal methods, approach and technics used in learning process by proper classification
of similarities and differences of modern Turkic written languages like Turkish and Kyrgyz. It could
considerably help trainers and learners at the same time.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.
Nalan Kızıltan, Prof., Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 düzeyi ders kitaplarındaki
sosyo-kültürel unsurların metinsellik ölçütleri bağlamında
değerlendirilmesi / An evaluation of the socio-cultural elements in
İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 and A2 level coursebooks in terms of
the standards of textuality
Yazar:SENEM GÜRKAN
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Bu tez çalışması yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki sosyo-kültürel
unsurların metinsellik ölçütleri çerçevesinde Türkçe öğretimine katkısını tartışmayı amaçlamaktadır.
Bu bağlamda İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarının A1 ve A2 düzeylerinde bulunan
"Kültürden Kültüre" adlı bölümlerindeki 11 metin incelenmiştir. Nitel bir çalışmanın ürünü olan bu
çalışma süresince metinlerde bulunan sosyo-kültürel unsurlar metinsellik ölçütleri ile çözümlenmiştir.
Bu unsurlar Avrupa Dil Çerçeve Programı'ndaki iletişimsel yetilerinden sosyodilbilimsel yeti,
edinçlerden ise sosyo-kültürel bilgi ve kültürlerarası bilinç gelişimi temel alınarak belirlenmiştir.
Çalışma sonucunda A1 düzeyindeki metinlerin Avrupa Dil Çerçeve Programı'nda yer alan iletişimsel
yetiye ve edince yönelik kazanımları karşılamadığı, fakat A2 düzeyindeki metinlerin bu yetilerin
gelişimini sağlayacak yeterlikte oldukları saptanmıştır. Bulgular doğrultusunda çalışma sonunda
önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler : Yabancılara Türkçe Öğretimi, Avrupa Dil Çerçeve
Programı, Metinsellik Ölçütleri, Yabancılara Türkçe öğretiminde sosyo-kültürel unsurlar.
This thesis aims at discussing the contributions of socio-cultural elements in TFL (Teaching Turkish as
a Foreign Language) coursebooks in terms of standards of textuality. In this context 11 texts in "From
Culture to Culture" parts of İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 and A2 level coursebooks were
examined. Within this qualitative study, the socio-cultural elements in those books were analysed
through the standards of textuality. These elements were determined within the framework of
sociolinguistic competence, one of the components of communicative language competence and sociocultural knowledge and intercultural awareness, two of the components of general competences,
evaluated from Common European Framework of References for Languages. The findings of the study
reveal that the texts in A1 level seem not to meet the learning outcomes of communicative language
competence and general competence in Common European Framework of References for Languages,
while the texts in A2 level coursebook do. In accordance with the findings some suggestions have been
made at the end of the study. Key Words : Teaching Turkish as a Foreign Language (TFL), Common
European Framework of References for Languages, The Standards of Textuality, Socio-Cultural
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Elements in TFL (Teaching Turkish as a Foreign Language).
Namık Kemal Şahbaz, Prof., Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
498185
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dinlemeye yönelik tutumlarının Onaylandı
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi / Examining of the learners who Yüksek
are learning Turkish as a foreign language, attitudes towards listening in Lisans
terms of different variables
Türkçe
Yazar:ALP POLAT
2017
Danışman: DOÇ. DR. NAMIK KEMAL ŞAHBAZ
152 s.
Yer Bilgisi: Mersin Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Dinleme = Listening ; Dinleme
becerisi = Listening skill ; Dinleme stratejileri = Listening strategies ;
Dinleme-anlama = Listening-understanding ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil
öğrenimi = Foreign language learning
Modern dünyada bilgi çağının bir sonucu olarak iletişim son derece gelişmiştir. İletişimin bu hızla
gelişmiş olması ulusları kültürel olarak birbirine yaklaştırmış ve fiziki olarak olmasa da manevi olarak
sınırlar ortadan kalkarak farklı kültürler, yaşayışlar ve diller daha fazla merak konusu, inceleme alanı
olarak belirmeye başlamıştır. İletişimin bu denli uluslararası bir boyut kazandığı düşünüldüğünde gerek
ana dilde gerek de yabancı bir dilde öğretim, iletişimsel açıdan son derece önemli bir boyut
kazanmıştır. Yabancı bir dilde daha etkili ve yeterli bir seviyeye ulaşabilmek için öğretim aşamasında
temel dil becerilerine daha fazla önem verilmeye başlanmış ve bu becerilerin yetkin bir şekilde
kullanılması gerekli bir hâl almıştır. Bu doğrultuda temel dil becerilerinden biri olan ve ilk olarak
kazanılan beceri olması bakımından dinleme eğitimi, gerek günlük iletişimsel amaçlar gerek de
akademik başarı için son derece hayati bir konumda yer almaktadır. Dil öğretiminde, diğer temel
becerilerde olduğu gibi dinleme becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesinde ise tutumların önemli
etkisi bulunmaktadır. Tutum kavramı bir davranış hakkında ve onun öncesinde bilgi sahibi olmamızı
sağlayan ön belirleyicilerdir. Tutumlar; doğuştan getirilmemiş, sonradan öğrenilmiş, yaşantı yoluyla
geliştirilen ve davranışların oluşmasında etkili bir rol üstlenen faktörlerin en önemlilerindendir. Bu
bilgi ışığında, dinlemeye ve dinleme eğitimine yönelik tutumlar eğitim boyutu ile ele alındığında ne
kadar istekli olunduğunun belirlenmesi ve eğitim-öğretim amaçlarının buna göre şekillendirilmesinde
ön plandadır. Bu araştırmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ana dilleri farklı yetişkin bireylerin
dinlemeye yönelik tutumlarını bazı değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır. Araştırma bu
bakımdan Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen C1 düzeyindeki öğrencilerin dinlemeye yönelik
tutumlarını tespit etmeye dönük betimsel bir alan araştırmasıdır. Bu amaçla araştırmanın örneklemini,
2016-2017 eğitim-öğretim yılında bulunan; Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (TUAM), İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi (DİLMER), Adana Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Dokuz Eylül Üniversitesi
Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DEDAM)68 ülkeden gelen ve 51 farklı anadiline
sahip, 16 ilâ 28 ve üzeri yaş grubunda 134 kadın, 174 erkek toplam 308 yabancı dil olarak Türkçe
öğrenen C1 düzeyi öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tayşi (2014)
tarafından geliştirilen " Dinleme Becerisine Yönelik Tutum Ölçeği"nden faydalanılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dinleme tutumları üzerinde etkili
olan değişkenlerden anadili, cinsiyet ve yaş faktörleri için istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın
olmadığı; buna karşın yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan ders kitapları ve öğrencilerin kur
geçme başarı durumları ile ilgili olarak anlamlı bir farklılığın ortaya çıktığı gözlenmiştir.
As a result of information age communication is highly improved. Such fast improvement of
communication made nations culturally close to each other maybe by the help of dissappearing
borders, not physically but mentally, different languages, different cultures and different life styles
started to become the main point of interest and examination. When it's thought that the
communication is becoming such international both native language and foreign language education
become very important on the aspect of communication. To acquire a better level on a foreign language
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more importance were started to be given to the basic language skills and the proficiency on using that
became a necessity. According to this listening education which is one of the most influential skill and
the one which must be accuired, has a vital importance on both Daily commuciation skills and
academic success. Attitudes have very vital importance on listening just like others basic skills of
language education. Attitude concepts are pre determiners which let us have information about a
behaviour and its backround. Concepts are the most important factors which are not innate and are
learnt later and they are also effective on shaping the behaviours and thet are improving during the
lifetime. In the light of this information when we think about listening and attitudes towards listening
are on the foreground for determining how ambitious students are and shaping the Educational aims. In
this study, it's aimed to observe the adults' attitudes on different parameters, who are learning Turkish
as a foreign language and whose native languages are different from each other. This study, which aim
to determine the attitudes of C1 level foreign students learning Turkish according to listening, is a
descriptive field research. With this aim the sample is 134 woman 174 men total 308 C1 level students
from 2016-2017 educatonal session; students whoare studying at Mersin University Turkish Language
Teaching and İmplementing and Examining Department (TUAM), İstanbul University Language
Center (DİLMER), Adana Science and Technology University Turkish Language Teaching and
İmplementing and Examining Department (TÖMER) and Dokuz Eylül University Language Research
and Teaching Center (DEDAM) learning Turkish who are between 16-28 years of age and over and
from 68 different countries speaking 51 different native languages. As a tool of gathering information "
Attitude Scale for Listening" is used which was developed by Tayşi (2014). According to the surveys,
there is not a meaningful statistical diffference on the variables of listening attitudes of the students
,who are learning Turkish as foreign language,such as sex, age,native language factors but there is a
meaningful difference on books which were prepared for teaching Turkish for foreign students, and on
students' level success were observed.
Tez No İndirme Tez Künye
622806
Yabancılara Türkçe öğretiminde yazılı akran ve öğretmen
geribildirimleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme / A comparative
research on written peer and teacher feedback in teaching Turkish to
foreigners
Yazar:MUSTAFA ÖZDEŞ
Danışman: DOÇ. DR. NAMIK KEMAL ŞAHBAZ
Yer Bilgisi: Mersin Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
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Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğretim sürecinde öğretmen ve akranların, öğrencilerin yazılı
metinlerine sundukları düzeltme geribildirimlerinin yöneldikleri dilsel özellikler ve nitelik açısından
karşılaştırarak geribildirimlerin edimsel çıkarıma etkisi ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu bir devlet üniversitesine bağlı TÖMER'de 2016-2017 öğretim yılında öğrenimlerini
sürdüren C1 seviyesinde 30 öğrenci ve 6 okutman oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak
öğrencilere iki tane metin yazdırılmış, bu metinlerin birine akranlar bir tanesine de okutmanlar
tarafından yazılı düzeltme geribildirimleri verilmiştir. Verilen geribildirimlerden sonra metinler
öğrencilere tekrar dağıtılarak geribildirimler doğrultusunda taslak metinlerini düzelterek başka bir
kağıda yazmaları istenmiştir. Yapılan yanlış çözümlemesi sonucunda öğretmenlerin, öğrencilerin
metinlerindeki toplam 585 yanlışa 499 düzeltme geribildirimi, akranların ise birbirlerinin
metinlerindeki toplam 513 yanlışa 315 düzeltme geribildirimi sunduğu görülmüştür. Araştırmadan elde
edilen bulgulara göre öğretmenler nitelik özelliklerine göre %69,14 doğrudan, %30,86 oranda dolaylı
geribildirim vermiştir. Akranlar ise % 82,86 doğrudan, %17,14 oranda ise dolaylı geribildirim
vermiştir. Hem öğretmen hem akran geribildiriminde öğrencilerin verilen geribildirimi dikkate alma ve
düzeltme oranı doğrudan geribildirimde daha yüksektir. Öğretmenlerin doğrudan geribildirimlerine
öğrenciler tarafından yapılan tam düzeltme oranı %77,10 iken, doğrudan akran geribildiriminde bu
oran %41,38'dir. Öğrenciler, öğretmenlerinden aldıkları dolaylı düzeltme geribildirimlerine
akranlarından aldıkları geribildirime göre daha fazla düzeltme girişiminde bulunmuş ve daha yüksek
oranda tam doğru düzeltmişlerdir. Öğretmenlerin genel geribildirimlerine %12,63 düzeltme girişiminde
bulunulmazken akran geribildiriminde % 23,49 oranda düzeltme eyleminde bulunulmamıştır.
Öğretmenlerin genel geribildirimlerine öğrenciler tarafından yapılan düzeltmelerde tam doğru
düzeltme oranı 67,33 iken akran geribildiriminde bu oran %40,32'dir.Çalışmada ortaya çıkan
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sonuçlardan hareketle öğretmen geribildiriminin akran geribildirime göre daha etkili sonuçlar verdiği
görülmektedir. Öğrenciler, öğretmenlerinden aldıkları geribildirimleri daha çok dikkate almış ve
yanlışlarını daha yüksek oranda düzeltmişlerdir. Öğrenciler tarafından doğrudan geribildirimin de
dolaylı geribildirime göre daha çok dikkate alındığı ve yanlışlarını gidermede daha etkili bir
geribildirim türü olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi,
öğretmen geribildirimi, akran geribildirimi
In this study, it is aimed to reveal the effect of feedback on actual performance by comparing the
corrective feedback presented to the written texts of teachers and peers in the process of teaching
Turkish as a foreign language. The study group consisted of 30 students and 6 lecturers at C1 level in
TOMER language school which is affiliated to a public university during 2016 -2017 academic year. In
this research, two texts were written to the students as a data collection tool, which one of them was
reviewed by peers and the other by the instructors. After the feedback, the texts were redistributed to
the students and they were asked to correct the draft texts and write them on another sheet. As a result
of the incorrect analysis, it was seen that the teachers provided 499 correction feedback to 585 errors in
the students' texts while peers corrected only 315 errors out of 513 in each other's texts. According to
the findings of the study, teachers gave direct feedback of 69.14% and indirect feedback of 30.86%
according to their qualifications. On the other hand, peers gave 82.86% direct feedback and 17.14%
indirect feedback. In both teacher and peer feedback, the rate of consideration and correction of
feedback by students was higher in direct feedback. While the full correction rate made by students to
teachers' direct feedback was 77.10%, it was only 41.38% for direct peer feedback. The students made
more corrective attempts to correct the indirect correction feedback they received from their teachers
compared to the feedback they received from their peers and corrected it to a higher degree. While
12.63% of the teachers' general feedback was not corrected, 23.49% of the peer feedback was not
corrected by the students. While the true correcting rate was 67.33% in the corrections made by the
students to the general feedback of the teachers, this rate was only 40.32% in the peers feedback. Based
on the results of the study, it is confirmed that feedback by teacher gives more effective results than
peers feedback. The students were more considerate when received feedback from their teachers and
corrected their errors at a higher rate. It was also concluded that direct feedback was taken into
consideration by the students more than indirect feedback and that it was a more effective type of
feedback for correcting errors. Key words: Teaching Turkish to foreigners, teacher feedback, peers
feedback
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
548579
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan c1 düzeyi ders
Onaylandı
kitaplarında disiplinler arasılık / Interciplines in c1 level course books
Yüksek
used it Turkish language teaching as a foreign language
Lisans
Yazar:BÜŞRA ÇEVİK
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. NAMIK KEMAL ŞAHBAZ
2019
Yer Bilgisi: Mersin Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve 94 s.
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language teaching ;
Disiplinlerarası = Interdisciplinary ; Kitaplar = Books ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching
21. yüzyılın karmaşık toplumsal sorunları, tek bir disiplinin bakış açısıyla çözülememektedir. Bu
durum, eğitim sistemlerinde gelenekselleşen disiplin temelli anlayıştan disiplinler arası yaklaşıma
geçişe zemin hazırlamıştır. Günümüz çağdaş eğitim yaklaşımları, derslerin sadece kendi içinde
öğretilmesinin işlevsel olmadığını savunmakta, farklı disiplinlerin bir arada öğretilmesinin hem
bilginin transferini kolaylaştıracağı hem de dersleri yaşama yaklaştıracağını ileri sürmektedir. Ayrıca
disiplinler arası eğitimin, 21. yüzyıl bireyinin taşıması gereken eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine
de katkı sunacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, son yirmi yılda önemli bir ivme kazanan yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde de disiplinler arası yaklaşımın temel alınması, önemli bir gereklilik olarak
gündeme gelmektedir. Hem iletişim ve metin odaklı olduğu için hem de kültürlenmeyi içerdiği için
aslında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, doğası gereği disiplinler arası bir disiplindir. Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenenlerin akademik dünyaya hazırlanması, özellikle C1 düzeyinde disiplinler
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arası okuma ve dinleme metinleriyle karşılaşmalarıyla olanaklıdır. Bu bağlamda C1 düzeyindeki ders
kitaplarında yer alan okuma ve dinleme metinlerinin disiplinler arası niteliği, incelemeye değerdir. Bu
araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan C1 düzeyindeki Gazi Üniversitesi
Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti ve İstanbul Yabancılar
İçin Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma ve dinleme metinlerindeki disiplinler arası ilişkileri
belirlemektir. Söz konusu kitapları disiplinler arası ilişkiler kapsamında karşılaştırmak, çalışmanın bir
diğer amacıdır. Nitel modeldeki bu araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler,
araştırmacı tarafından geliştirilen "Okuma ve Dinleme Metinlerinde Disiplinler Arası İlişkiler
Değerlendirme Formu" aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular yüzde ve frekans alınarak tablolar halinde
analiz edilmiştir. Ayrıca örnek bölümler de eklenerek okuma ve dinleme metinlerindeki disiplinler
arası ilişkiler yorumlanmaya çalışılmıştır. Araştırmada; Yedi İklim Türkçe ders kitabının, okuma
metinlerindeki disiplinler arası çeşitlik bakımından diğer iki kitaptan daha etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ders kitabının, dinleme metinlerindeki
disiplinler arası çeşitlilik bakımından diğer iki kitaptan daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu tezde
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılan ders kitaplarının gözden geçirilmesi
önerilmiştir.
The complex social problems of the 21st century cannot be solved from the perspective of a single
discipline. This situation has paved the way for the transition from the discipline-based understanding
which is traditional in education systems to the interdisciplinary approach. Today's contemporary
education approaches argue that the teaching of the courses in itself is not functional and that teaching
the different disciplines together will facilitate the transfer of knowledge and bring the lessons closer to
life. In addition, it is thought that interdisciplinary education will contribute to the critical and creative
thinking ability of the 21st century. In this context, taking an important momentum in the last two
decades and taking the interdisciplinary approach in teaching Turkish as a foreign language is an
important necessity. since it is both communication and text oriented and includes culturing, in fact
teaching Turkish as a foreign language is inherently interdisciplinary. It is possible for those who learn
Turkish as a foreign language to prepare for the academic world, especially when they meet with
interdisciplinary reading and listening texts at C1 level. In this context, the interdisciplinary
qualification of the reading and listening texts in the C1 level textbooks is worth examining. The aim of
this study is to determine the interdisciplinary relations in the reading and listening texts on Gazi
Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti and
İstanbul Yabancılar İçin Türkçe textbooks at C1 level which are used in teaching Turkish as a foreign
language. Comparing the books in the context of interdisciplinary relations is another aim of the study.
In this study in the qualitative model, document analysis method was used. The data were collected
through Interdisciplinary Relations Evaluation Form in Reading and Listening Texts (Okuma ve
Dinleme Metinlerinde Disiplinler Arası İlişkiler Değerlendirme Formu) developed by the researcher.
Findings were analyzed by taking percentage and frequency on tables. In addition, interdisciplinary
relations in reading and listening texts were tried to be interpreted by adding sample sections. In the
study; It has been concluded that the Yedi İklim Türkçe textbook are more effective than the other two
books in terms of interdisciplinary diversity in reading texts. In addition, it is determined that the
İstanbul Yabancılar İçin Türkçe textbook is more effective than the other two books in terms of
interdisciplinary diversity in the listening texts. In this thesis, it is suggested to review the textbooks
used in the field of teaching Turkish as a foreign language.
Nazım Elmas, Prof., Giresun Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
563529
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan ders kitaplarının
öğrenci özerkliği açısından incelenmesi / Evaluation of the textbooks used
in teaching Turkish as a second language in terms of learner autonomy
Yazar:BÜŞRA AKKUŞ
Danışman: PROF. DR. NAZIM ELMAS
Yer Bilgisi: Giresun Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language teaching ;
Kitaplar = Books ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education
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; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language
education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğrenen
özerkliği = Learner autonomy
Bu çalışma yabancı dil olarak Türkçe öğretimi amacıyla kullanılan ders kitaplarının öğrenci özerkliğine
katkı sağlayıp sağlamadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda öğrenci özerkliğinin
ilkelerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi amacıyla kullanılan ders kitaplarında uygulanıp
uygulanmadığı araştırılmıştır. Kısacası, bu çalışmada ders kitaplarının öğrenciye seçme şansı verip
vermediği, bunun öğretilip öğretilemeyeceği, kitaplarda öğrenme stillerine vurgu yapılıp yapılmadığı
ve ayrıca öğrencinin bu konularda farkındalık kazanma yönünden geliştirip geliştirilmediği
incelenmiştir. Bu çalışmada, ders kitabı inceleme yöntemi kullanarak veriler elde edilmiştir. Birçok
araştırma yöntemi arasından nitel bir araştırma tekniği olan olgubilim yöntemi seçilerek çalışmanın
daha güvenilir olması sağlanmıştır. Bu çalışma yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan
kitapları kapsamak üzere başlatılmış olup piyasadaki bütün kitapların incelenmesi mümkün olmayacağı
ve aynı seviyedeki kitapların incelenip daha geçerli ve güvenilir bilgiler elde edileceği düşüncesi ile
yurtiçindeki ve yurtdışındaki Türkçe öğretim merkezlerinde en çok kullanılan kitaplar olan; Ankara
Üniversitesi Yabancılar için Türkçe Yeni Hitit serisi, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve
Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti'nin A1 ve temel seviye kitapları ile
sınırlandırılmıştır. Kitaplar arasında karşılaştırma yapabilmek için kitapların aynı seviyesinin (Temel /
A1 ) seçilmesi kolaylık sağlamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten kitapların öğrenici özerkliği
açısından incelenmesi önem taşımaktadır. Zira pek çok öğretim yöntemi kullanılıyor olmasına karşın
gerek Türkçe öğretimi yapılan merkezler tarafından gerekse bireysel olarak Türkçe öğrenen öğrenciler
tarafından ders kitapları temel kaynaklar olarak görülmektedir. Son yıllarda bilgiye erişimin
kolaylaşmasıyla ve öğrenme anlayışımızın değişmesiyle öğrenici özerkliği sıkça tartışılan bir konu
haline gelmiştir. Buna karşın öğrenici özerkliğinin ders kitaplarındaki yeri konusu tartışma konusu
olmaktan uzak kalmıştır. Öğrenci özerkliği konusunda yapılan birçok araştırma olmakla birlikte bu
araştırmalarda ders kitaplarının rolü göz ardı edilmiştir. Bu çalışmada seçilen kitaplar Reinders (2010)
tarafından geliştirilen ve özerk öğrenmenin birbirini destekleyerek ilerleyen sekiz basamağı ele
alınarak hazırlanmış bir çerçeve kapsamında incelenmiştir. Seçilen kitaplar bütün basamaklar göz
önüne alınarak ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıntılı içerik analizi sonucunda, bu üç kitabın
öğrencinin özerkliğini destekleyen bu sekiz basamaktan hiçbirini yeterli ölçüde içermediği sonucuna
varılmıştır. Bu ise ders kitabı yazarlarının bu konuyu göz ardı ettiği gerçeğini bu nedenle öğretmenlerin
kitap seçiminde daha dikkatli olması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu çalışma, öğrencinin özerkliğini
ile ilgili ilkelerin bir araya getirilerek oluşturulacak ders kitabı yazımı ve kullanımı için bir dizi öneride
bulunmaktadır. Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, Kitap inceleme, Olgubilim,
Öğrenci Özerkliği, Dil ders kitapları.
This study aims to show whether textbooks used in teaching Turkish as a second language encourage
learner autonomy or not. In this context, it has been investigated whether the principles of learner
autonomy are applied in textbooks used in teaching Turkish as a foreign language. That is ,this study is
designed in to order to find out if, and if so, how textbooks provide information and practice in the
areas of whether textbooks materials give students opportunities to make their own choices about and
how to learn within the book, whether there is a focus for learning styles and strategies and whether
there are opportunities for awareness building about these topics. The aspect of the data analysis of the
study was course book evaluation. Although various approaches to research are available for
researchers to design the most effective research models that cater for their needs, this study was
conducted using fenomenolgy method, which is within qualitative research paradigm. This study is
about the evaluation of textbooks in used in teaching Turkish as a second language in terms of learner
autonomy by using a framework. However, analyzing all of them wouldn't be possible, so most
common used textbooks Ankara Üniversitesi Yabancılar için Türkçe Yeni Hitit, İstanbul Yabancılar
İçin Türkçe Ders Kitabı ve Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe were chosen as sample. In order
to be able to get reliable information and compare the books, the books for the same levels namely
A1/basic level were chosen as subject. It is important to evaluate the texbooks books used teaching
Turkish as a foreign language in terms of learner autonomy. Although many teaching methods are
being used, textbooks are seen as the main sources both by centers teaching Turkish and by students
learning Turkish individually. In recent years, autonomy has become one of the most disputed and
popular subject as access to information has been facilitated and our learning perspective has changed.
On the other hand, the importance of learner autonomy in textbooks is far from being discussed.
Although there are many studies on learner autonomy, the role of textbooks has been ignored in these
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studies. In this study, the books chosen were evaluated with a framework developed by Reinders
(2010). This framework includes eight stages supporting each other. The selected books were evaluated
in detail considering all the stages. A distinction was made between the cases where the books
provided information about self-directed learning and where they provided opportunities to put them
into practice. As a result of the detailed content analysis, it was concluded that these three books did
not adequately contain any of these eight stages supporting learner autonomy. These results verify that
teachers should be more careful while choosing a book for the lesson and the textbook writer shouldn't
ignore the term "autonomy" in their books. This study suggests a set of guidelines about the
incorporation of the principles of learner autonomy for writing and using textbooks. Key Words:
Teaching Turkish as a second language, Coursebook Evaluation, Fenomenology, Learner autonomy,
Language textbooks.
Nazmiye Topçu Tecelli, Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
464515
Türkçe öğrenen Ürdünlü öğrencilerin A2 düzeyi yazma becerisinde
Onaylandı
karşılaştıkları güçlükler / The writing difficulties of Jordanian A2 level
Yüksek
Turkish language learners
Lisans
Yazar:GONCA KIRBAŞ
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. NAZMİYE TOPÇU TECELLİ
2017
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
155 s.
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 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,
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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
Tez No İndirme Tez Künye
453095
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
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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
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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
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
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İki dilli öğrencilere Türkçe öğretiminde malzeme kullanımı: Almanya
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Germany
Yazar:FERİDE TEKELİ
Danışman: DOÇ. DR. NAZMİYE TOPÇU TECELLİ
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1960'lı yıllarda "misafir işçi" olarak Avrupa'ya giden Türkler, orada kalıcı hâle gelmiştir. Avrupa'ya
giden Türklerin çoğunluğu Almanya'da yaşamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı,
Almanya'daki Türk öğrencilerin Türkçe ile olan bağlarını güçlendirmek amacıyla Almanya'daki
okullarda "Türkçe ve Türk Kültürü" dersleri açmaktadır ve bu ders için Türkiye'den öğretmenler
görevlendirmektedir. Bu araştırmanın amacı, "Türkçe ve Türk Kültürü" derslerindeki malzeme
kullanımını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
olarak Almanya'da en az bir yıl görev yapmış öğretmenlere anket uygulanmıştır ve öğretmenlerle
mülakat yapılmıştır. 86 öğretmen anketi doldurmuştur. 8 öğretmen mülakat sorularını yanıtlamıştır.
Anket verileri SPSS 20 istatistik programıyla, mülakat verileri nitel içerik analizi yöntemiyle
incelenmiştir. Öğretmenler, "Türkçe ve Türk Kültürü" derslerindeki malzeme kullanımı ile ilgili görüş
bildirmişlerdir. Buna göre, derslerde en sık kullanılan öğretim malzemeleri; yazı tahtası, görsel
malzemeler ve ders kitaplarıdır. Öğretmenler malzeme kullanımında en sık "Türkçeyi sevdirmek ve dil
bilinci aşılamak" ile "Öğrencilerin ilgisini çekebilmek" hedeflerini gözetmektedir. Araç-gereç
kullanımında en sık karşılaşılan problemler, "Okul kütüphanesinin yetersiz olması" ve "Meslek içi
eğitim kurslarının yetersiz olması" olarak belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Almanya, İki Dilli,
Türkçe, Almanca, Öğrenci, Öğretmen, Malzeme
Turks, who went to Europe as "guest workers" in the 1960s, have settled there. The majority of the
Turks in Europe are living in Germany. Turkish Republic Ministry of National Education is providing
"Turkish Language and Turkish Culture" courses for the Turkish student in Germany to strengthen the
tie between them and the Turkish language. The teachers of these courses are charged by the Turkish
Republic Ministry of National Education. The aim of this study is to investigate the materials that are
used in the "Turkish Language and Turkish Culture" courses. A questionnaire has been conducted and
interviews have been made for this aim. The interviewees and participants of the questionnaire were
selected between the teachers who were charged by the Turkish government and worked at least one
year in Germany. 86 teachers filled out the questionnaire. 8 teachers participated in the interview. The
data collected from the questionnaire have been analyzed with SPSS 20 Statistics program. The data
from the interviews have been analyzed with qualitative content analysis. Teachers shared their
opinions about the material use in the "Turkish Language and Turkish Culture" courses. According to
this, white boards, visual aids and textbooks are most frequently used instructional materials. By
material use, teachers take "Endear Turkish language and cultivate language awareness" and "Arouse
student's interest" instructional objectives most frequently into consideration. Most frequently
encountered problems by material use are "Insufficient school libraries" and "Insufficient vocational
training courses". Key Words: Germany, Bilingual, Turkish, German, Student, Teacher, Material
Tez No İndirme Tez Künye
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
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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
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
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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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
453094
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisi geliştirmeye
yönelik öykü kullanımı: B2 düzeyi / The use of short stories to develop
writing skills in teaching Turkish as a foreign language: Level B2
Yazar:FATMA DEMİR
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 ; Dil öğrenme yöntemleri =
Language learning methods ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2017
142 s.
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Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Yazma becerisi =
Writing skills ; Öykü tabanlı öğrenme yöntemi = Storyline method
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 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
Tez No İndirme Tez Künye
534018
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin
geliştirilmesinde karşılaşılan güçlükler / Difficulties faced in developing
speaking skills in teaching Turkish as a foreign language
Yazar:SEVİL KESER
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:Konuşma = Speech ; Konuşma becerisi = Speaking skills ;
Konuşma problemi = Speaking problem ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
129 s.
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Yabancı dil öğreniminde, okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel beceri alanı
vardır. Bu dört beceri arasında konuşma becerisi, önem derecesi açısından bir adım öne çıkar. Bunun
nedeni, dil öğrenmenin temel amacının iletişim kurmak; iletişim kurmanın ilk adımının ise genel olarak
konuşma olmasıdır. Yabancı dilde daha ilk aşamada konuşma becerisini geliştirmek, öğrenenin hedef
dilde ihtiyaç duyacağı basit işlemleri gerçekleştirmesi, sosyal ilişkiler kurması ve devam ettirmesi
açısından hayati önem taşır. Yabancı dil öğreniminde konuşma becerisini geliştirmenin önemine
karşın, bu alanda yapılan çalışmaların sayıca oldukça az oldukları gözlemlenmiştir. Bu durum, yapılan
bu çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Konuşma becerisinin gelişiminde karşılaşılan
güçlüklerin belirlenmesi, bu alanda yapılması gereken çalışmalardan biridir. Bu nedenle, bu çalışmada,
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesinde öne çıkan güçlüklerin
saptanması amacıyla, bir anket uygulaması yapılmış ve bazı TÖMER kurumlarında öğrenim gören
öğrencilerin görüşleri ışığında, karşılaşılan güçlüklerden öne çıkanlar tespit edilmiştir. Araştırmanın
bulguları, öğrencilerin özellikle iletişimsel yeti kapsamındaki dilsel yetiye ilişkin konularda
konuşmakta zorlandığını göstermiştir. Araştırma, ayrıca, öğrencilerin en çok soyut konularda
konuşmakta zorlandıklarını ortaya koymuştur.
There are four skills in foreign language learning; reading, writing, listening and speaking. Speaking
comes to the fore among those four skills in terms of the level of importance. The reason is that the
main purpose to learn a language is to communicate, and the first step to communicate is generally to
speak. Developing speaking skills even at the beginning level is crucial in order to help the learner
make basic transactions, build and maintain social relationships. Despite the fact that developing
speaking skills have a tremendous importance in foreign language teaching, it is noticed that the
number of the studies in this area concerning this subject is quite few. This fact also shows the
importance of conducting this study. Identifying the difficulties faced in developing speaking skills is
one of the important reseach areas. Thus, in this study, in order to identify some of the most important
difficulties in developing speaking skills in teaching Turkish as a foreign language, a questionnaire was
conducted and some of the main difficulties were identified based on the perceptions of students
studying at TOMER institutions. The findings of the research showed that students had difficulty in
areas especially related to linguistic competence as part of communicative competence. It also showed
that students had difficulty in speaking about abstract topics the most.
Tez No İndirme Tez Künye
532437
Türkçe ve Korecedeki emir kiplerinin kalıp sözlerde incelenmesi ve
öğretimi / The iimportive- subjunctive mood in the teaching of Turkish
and Korean catch phrases
Yazar:SUA HONG
Danışman: DOÇ. DR. NAZMİYE TOPÇU TECELLİ ; DR. ÖĞR.
ÜYESİ PINAR ALTUNDAĞ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Emir kipi = Imperative mood ; Kalıp
sözler = Formulaic words ; Korece = Korean ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language
education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
113 s.

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğrenen Koreli öğrencilerin genel olarak zorlandıkları dolaylı emir
kipinde kalıp sözlerin kullanımının, öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecine olumlu katkı sağlayacağını
ileri sürerek Koreli öğrencilere Türkçe emir kipi öğretimi ile ilgili öneri sunmaktır. Bu amaçla,
öncelikle Korece ve Türkçedeki emir kipi açıklanarak Türkçe ve Korece emir kipi arasındaki benzer ve
farklı yönler analiz edilmiştir. Analizler Türkçe dil öğretim merkezlerinde kullanılan Türkçe ders
kitapları ve yabancı dil olarak Korece öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki Korece ve Türkçe
emir kipi ve kalıp sözlerin kullanım durumlarının incelenmesi ile yapılmıştır. Çalışmada, ders
kitaplarındaki emir kipi öğretim yöntem ve kullanımlarının analiz edilmesi sonucunda Türkçe ve
Korece arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tanımlanmış, bu tanımlamalar aracılığıyla etkili ve kalıcı
Türkçe öğretimi için öneriler sunulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ileride yabancı dil olarak Türkçe ve
Korece öğretimi alanında yapılacak olan çalışmalar için referans kaynağı olması amaçlanmaktadır.
The aim of this study is to assert that the use of the phrases for learning the imperative, which Korean
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students learning the Turkish language generally have difficulties with, will have a positive effect on
students and provide effective advice for Korean students learning the imperative. For this purpose, this
paper compared and contrasted the Korean and Turkish imperative statements, in terms of contrast
linguistics and found out common areas and differences. In addition, this paper examined the books
that are used in Turkish language education institutions, in order to analyze the differences in
characteristics of the teaching methods of the imperative in Korean and Turkish and survey the usage
of phrases. Between Korean and Turkish, the same thing in Direct Imperative and Indirect imperative
is the representation of honorific statements. And the imperative is expressed by the ending term. It
seems that the functions of Indirect imperative in Korean and Turkish are variously expressed by the
functions of 'request'. Unlike Korean, the third person statement is actively displayed by phrases in
Turkish, and this is taught as a 'statement' in Turkish education for foreigners. This is a subject that
confuses many students who are learning Turkish. Therefore, I believe that using phrases in order to
effectively absorb and understand the indirect imperative, will help students.
Tez No İndirme
568787

Tez Künye
Durumu
Yabancı dil olarak Türkçe b1 seviyesinde deyim öğretimi/ öğrenimi Onaylandı
/ Teaching/ learning b1 level Turkish idioms as a foreign language Yüksek Lisans
Yazar:IŞIN FATMA KOPARICI
Türkçe
Danışman: DOÇ. DR. NAZMİYE TOPÇU TECELLİ
2019
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları
133 s.
Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe B1 düzeyinde deyim öğretimi/öğreniminin, yurt içinde
ve yurt dışındaki Türkçe öğretim merkezlerinde yaygın kullanılan ders kitaplarında nasıl yapıldığıyla
ilgili tespitlerde bulunmak ve eylem odaklı yaklaşıma göre hazırlanacak ders materyallerinin deyim
öğretimi/öğrenimine sağlayacağı katkılar hakkında görüşler bildirmektir. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden olan betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın betimsel olan ilk
bölümünde yabancı dil öğretimindeki yaklaşım ve yöntemlere değinilmiş ve eylem odaklı yaklaşım
açıklanmıştır. Türkçedeki kalıplaşmış sözler; kalıp söz ve atasözleri tanımlanmıştır. Deyimin tanımı
yapılıp sınırları belirlendikten sonra Yabancı dil olarak Türkçede deyimlerin öneminden hareketle
deyim öğretimi/ öğrenimi ele alınmıştır. İçerik analizine dayalı ikinci bölümde ise yabancı dil olarak
Türkçede yaygın kullanılan Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 2, Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe
B1 ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yayımlanan Yedi İklim Türkçe B1 ders kitaplarındaki deyimler
ve kullanım şekilleri tespit edilmiştir. Elde edilen bulgularla kitaplardaki deyim öğretimi/öğrenimi
analiz edilmiştir. Çalışmamızın son bölümünde ise Yabancı Dil Olarak Türkçe B1 seviyesinde yaygın
kullanılan ders kitapları yoluyla deyim öğretimiyle ilgili sonuçlar ortaya çıkarılmış ve görüşler
bildirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ders kitaplarında deyim öğretimi / öğrenimiyle
ilgili özel çalışmaların yok denecek kadar az olduğu, deyim kavramını diğer kalıplaşmış sözlerden
ayıran sınırlarının daha net çizilmesi ve kitaplarda yer alması gereken deyimlerin belirli ölçütlere göre
seçilmesi gerektiği, alanda deyimlerle ilgili sözlük, kaynak, materyal eksikliklerinin olduğu sonuçlarına
ulaşılmıştır. Ayrıca Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nin temele aldığı eylem odaklı
yaklaşıma göre hazırlanacak ders materyallerinin öğrencileri deyim öğretimi/öğrenimi konusunda aktif
hâle getireceği görüşü bildirilmiştir. Bu doğrultuda eylem odaklı yaklaşıma uygun bir izlence örneği
sunulmuştur.
The aim of this study is to identify how B1 level Turkish idioms are taught/learned in the books used in
Turkish Teaching Centers in Turkey and abroad and to express opinions about the contributions of
action-based course materials to idiom teaching/learning. Descriptive analysis and content analysis
were used as the means of qualitative research methods. In the first part of the study which adopted
descriptive analysis as the method, approaches and methods in foreign language teaching were
mentioned and action-oriented approach was explained. After idiom was defined and its limits were
determined, teaching/learning idioms as part of Teaching Turkish as a Foreign Language were stated as
an important part of language. In the second part in which content analysis was utilized, idioms and
how they were utilized in the frequently used books in Teaching Turkish as a Foreign Language, Yeni
Hitit Turkish For Foreigners 2, Gazi TÖMER Turkish For Foreigners B1 and Yedi İklim Turkish B1
Coursebook published by Yunus Emre Institute were determined. Through the findings,
teaching/learning idioms in coursebooks were analyzed. In the last part of th study, the results were
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submitted concerning teaching idioms through frequently used books in B1 Level Turkish Teaching as
a Foreign Language and opinions were expressed. According to the qualitative research method
findings, it was concluded that there are barely particular sections in the coursebooks about idiom
teaching/learning, it is necessary to draw more specific lines between idioms and fixed expressions, the
idioms that are supposed to be included in the coursebooks must be selected based on certain criteria
and there are not enough materials such as dictionaries and resources in the field about idioms. Also, it
was thought that preparing action-oriented course materials based on Common European Language
Framework might make the students more active in idiom learning/teaching. In line with this, a sample
action-based syllabus was prepared and submitted.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
582833
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şarkı kullanımı seviye A1 / Onaylandı
Use of songs in teaching Turkish as a foreign language level A1
Yüksek
Yazar:ENEZ ÖZKAN DEMİRCİ
Lisans
Danışman: DOÇ. DR. NAZMİYE TOPÇU TECELLİ
Türkçe
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2019
/ Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe 135 s.
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Bu çalışmanın amacı Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminde İletişimsel Yaklaşımla şarkıların dil
öğrenimindeki başarıya etkisini araştırmaktır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlı doküman analizi
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile son 20 yıl içinde yapılan tezler, ulusal ve uluslararası dergilerde
yayınlanan makaleler ve Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders ve çalışma kitapları ve
bu kitaplarda kullanılan şarkılar, şarkı metinleri ve alıştırmalar incelenmiş, bu etkinlikler ile üniteler
arasındaki dağılımları araştırılmıştır. Araştırmada, alanda yapılmış çalışmalar dikkate alındığında
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler için ders içi etkinliklerde şarkı kullanımının başta
dinleme ve konuşma olmak üzere okuma, yazma, kelime ve dil bilgisi gibi temel dil becerilerini
geliştirdiği ve şarkı etkinliklerinin ders kitaplarında sayıca arzu edilen miktarda kullanılmadığı
sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonucunda Yabancı Dil Olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin sınıf
içinde kullanabilecekleri Türkçe şarkılar etkinlik önerisi olarak sunulmuştur.
The aim of this study is to investigate the effect of songs on the success of language learning with
communicative approach in teaching Turkish as a Foreign Language. Document analysis method as a
qualitative research approach was used in the study. With this method, theses made in the last 20 years,
articles published in national and international journals, textbooks and workbooks used in teaching
Turkish as a Foreign Language, songs, song texts and exercises used in these books were examined and
their distribution between these activities and units were investigated. In the study, considering the
studies conducted in the field, it was concluded that the use of songs in the classroom activities for
students learning Turkish as a Foreign Language improved basic language skills, especially listening,
speaking, reading, writing and vocabulary and that song activities were not used in the desired amount
in the textbooks. As a result of the study, Turkish songs that teachers who teach Turkish as a foreign
language can be used in class are presented as activity suggestions. Key Words:Teaching Turkish as a
Foreign Language, Using Song, Communicative Approach, Listening and Speaking Skills.
Tez No İndirme Tez Künye
532733
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öykü: b2 düzeyinde okuma ve
yazma becerisi geliştirme / Story in teaching Turkish as a foreign
language: improving reading and writing skills at level b2
Yazar:YASEMİN AŞCI
Danışman: DOÇ. DR. NAZMİYE TOPÇU TECELLİ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
236 s.

Yabancı dil öğretiminde dilin çeşitli özelliklerini yansıtan özgün öğretim malzemelerinin kullanımı
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önemli bir husustur. Bu doğrultuda özetlenmemiş ya da sadeleştirilmemiş yazınsal türlerin öğretim
amaçlı kullanımı da önem taşımaktadır. Nitekim bu öğretim malzemelerinin beceri gelişimini
desteklediğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda ders süresine oldukça uygun olduğu
belirtilen tür öyküdür. Yabancı dil öğretiminde yirminci yüzyıl itibariyle yaygın şekilde kullanılan
öykülerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de yararlar sağlayacağı açıktır. Bu doğrultuda
çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde ders kitabına ek malzeme olarak öykünün bütünleşik
beceriler olduğu belirtilen okuma ve yazma becerisi gelişimine katkısı sorgulanmıştır. Çalışmada amaç,
B2 düzeyindeki öğrenenlerin okuma ve yazma becerisinin gelişimine katkı sağlamaya yönelik öğretim
malzemesi olarak özgün öykü kullanımıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada Türkçe Öğretim
Merkezlerinde kullanılabilecek, ölçütler doğrultusunda seçilen öykülere, okuma ve yazma etkinlik
planları ve çalışma kâğıtlarına yer verilmiştir. Öykü ile okuma ve yazma becerisi geliştirmeye yönelik
bir kanıya varmak amacıyla, nicel araştırma yöntemlerinden gerçek deneme modelinin öntest-sontest
kontrol gruplu deney deseninden faydalanılmıştır. Deneysel uygulama öncesinde deney ve kontrol
gruplarının Sait Faik Abasıyanık'ın İpekli Mendil adlı öyküsünü iki ders saati süresinde okuması ve
araştırmacı tarafından hazırlanan Okuduğunu Anlama ve Yazma Formu'ndaki soruları yanıtlaması
istenmiştir. Daha sonra, araştırmacı tarafından deney grubundaki öğrenenlere 4 farklı öykü okutulmuş
ve çeşitli okuma ve yazma etkinlikleri yapılmıştır. Deneysel uygulama sonrasında, iki grubun öntestte
okudukları öyküyü tekrar okuyup formu cevaplamaları istenmiştir. Öntest ve sontestte elde edilen
veriler IMB SPSS 21 veri analiz programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, deney
grubundaki öğrenenlerin okuma ve yazma becerisinin kontrol grubundaki öğrenenlere kıyasla daha çok
geliştiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, çalışmada öykünün okuma ve yazma becerisi geliştirmede ek
öğretim malzemesi olarak kullanılabileceği istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca, Türk
Edebiyatı'nın önemli yazınsal türlerinden biri olan öykü yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde özgün
şekilde bir öğretim malzemesi olarak kullanıldığında, B2 düzeyindeki öğrenenlerin okuma ve yazma
becerisi gelişimine katkı sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
The use of original teaching materials that reflect the various characteristics of language in foreign
language teaching is an important issue. For this purpose, it is also important to use literary types that
are not summarized or simplified. As a matter of fact, there are studies showing that these teaching
materials support skill improvements. In these studies, the type being stated to be quite appropriate to
the duration of the course is story. It is obvious that the stories used extensively in foreign language
teaching in twentieth century will provide benefits in teaching Turkish as a foreign language. In this
respect, in the study, as an additional material to coursebook the contribution of story to reading and
writing skills which are defined as integrated skills was questioned in teaching Turkish to foreigners.
The aim of the study is the use of original form of story as a teaching material to contribute to the
development of reading and writing skills of B2 level students. To this purpose, the study included
stories selected in terms of criteria, reading and writing activities and studying papers that will be able
to be used at Teaching Turkish Centers. In order to make inference for improving reading and writing
skills through story, pretest-posttest control group design of the true trial model of the quantitative
research methods was used. Prior to the experimental application, experimental and control groups
were asked to read Sait Faik Abasıyanık's story Silk Handkerchief within two course hours and to
answer the questions on Reading Comprehension and Writing Form prepared by the researcher. After
that, the researcher had four different stories read in the experimental group and various reading and
writing activities were done. At the end of the experimental application, both groups were asked to read
the same story and to answer the questions on form again. Then, the datum obtained in pretest and
posttests were analyzed through IMB SPSS 21 data analysis program. According to the analysis results,
it was realized that students' reading and writing skills in experimental group is more improved
compared to the students in the control group. In conclusion, it was statistically proven that story could
be used as an additional teaching material in improving reading and writing skills. In addition, it has
been concluded that when the story, which is one of the important literary genres of Turkish Literature,
is used originally as a teaching material in teaching Turkish as a foreign language, it can contribute to
B2 level students' reading and writing skills improvement.
Tez No İndirme Tez Künye
538458
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkileşim ve konuşma çözümlemesi
yöntemiyle kelime öğretimi: A2 düzeyi / A conversation analytic study of
interaction in vocabulary teaching in Turkish as a foreign language
classroom: A2 level
Yazar:HATİCE SUMRUK

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
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Danışman: DOÇ. DR. NAZMİYE TOPÇU TECELLİ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Etkileşim = Interaction ;
Etkileşimli yöntemler = Interactive methods ; Konuşma çözümlemesi =
Conversation analysis ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil = Foreign
language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

181 s.

Çalışmanın amacı, "hedef kelime + ne demek" (NDK) sorularının, Yabancı dil olarak Türkçe (YDT)
sınıflarındaki kelime öğretimi etkileşimlerinde, çeşitli öğrenme fırsatları yaratabilecek güçte bir sınıf
söylemi olduğunu, Konuşma Çözümlemesi yöntemi doğrultusunda açıklamaktır. Etkileşim, her türlü
öğretim ortamında olduğu gibi yabancı dil sınıflarında da hem öğretimin hem de öğrenimin temelinde
yer almaktadır. Bu doğrultuda dil sınıflarında eğitsel hedefler, öğretici ve öğrenicilerin etkileşime
sağladığı çeşitli katkılarla gerçekleşir (Markee, 2000; Seedhouse, 2004, 2005; Sert, 2015; Walsh,
2011). Dolayısıyla yabancı dil eğitimi üzerine yapılan çalışmalarda etkileşimi incelemek, aynı zamanda
öğretimin ve öğrenimin nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı bir şekilde ele almak anlamına gelebilir.
Konuşma Çözümlemesi yöntemi, bu ayrıntılara içeriden bir bakış açısı sağlayarak yabancı dil öğretimi
ve öğreniminde görülen ancak fark edilmeyen (Garfinkel, 1967) noktaları açıklayabilecek bir
yöntemdir. Bu doğrultuda yapılan sınıf içi etkileşimi çalışmalarına göre öğretici, konumu gereği
genellikle etkileşimini yönetir (Çimenli ve Sert, 2017; Seedhouse, 2004) ve öğrenici katkıları da bu
doğrultuda ortaya çıkar (Gardner, 2013; Mehan, 1979; Sert, 2016). Çalışmanın verileri, Akdeniz
bölgesinde bir devlet üniversitesinin Türkçe öğretim merkezinde çok uluslu bir A2 seviyesi sınıfında,
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sürecinde iki haftada, 52 saatlik dersin video kaydına alınmasıyla ve
bu kayıtların 11 saatinin çevriyazıya dönüştürülmesiyle toplanmıştır. Ayrıca bu çalışma, YDT alanında,
Konuşma Çözümlemesi yöntemi ile yazılan ilk akademik tezdir. Bu doğrultuda, kelime açıklama
etkileşimlerinde yeğlenen öğrenici yanıtlarının (örnekleme, tanımlama, eş anlam, beden dili ve diğer
dil karşılığı), çeşitli etkileşimsel kaynaklar doğrultusunda elde edilebileceği etkileşimsel düzenler
(ipucu verme, onarım sağlama, tekrarlama ve söyleşisel açıklamalarda bulunma) ve bu amaçla
kullanılabilecek sınıf söylemleri (belirtme sözceleri, bürünsel kaynaklar, ortam kullanımı ve soruyu
yeniden şekillendirme) açıklanacaktır. Bu açıdan çalışma, YDT öğreticilerine kelime öğretiminde,
belirli etkileşim düzenlerinin kullanımıyla çeşitli etkileşimsel ve eğitsel hedeflerin elde edilebileceğini
göstermeyi hedeflemektedir. Bu sayede çalışma, yabancı dil öğretimine ve Türkçeye özgü yabancı dil
öğretimi uygulamalarını geliştirmeye yeni bir bakış açısı sağlamayı öngörmektedir.
This study aims to reveal, from a Conversation Analytic (CA) perspective, the function of "hedef
kelime+ne demek" (NDK) (what does "the target word" mean?) questions as a resourceful classroom
discourse in Turkish as a foreign language classes, creating various opportunities of learning in
vocabulary teaching interaction. Since both learning and teaching a foreign language positions the
interaction at the heart of educational goals, achieved through co-constructed interaction of both
language learners and teachers (Markee, 2000; Seedhouse, 2004, 2005; Sert, 2015; Walsh, 2011), an
investigation into interaction in L2 language classrooms could explicate the way teaching and learning
are shaped in a detailed way. CA has a methodological strength to scrutinize those explications which
are seen-but-unnoticed (Garfinkel, 1967) by participants of interaction, in this case by teachers and
learners. Classroom interaction has its own interactional patterns; there is an interactional asymmetry
between a student and teacher. Most of the time, teacher has an unquestionable authority of knowledge,
and thus, manages the learner contributions in accordance with pedagogical aims (Gardner, 2013;
Mehan, 1979; Sert, 2016). The data was collected within two-week period in 2017-2018 from a
Turkish as a foreign language teaching institution in the southern region of Turkey, and consisted the
transcription of 11-hour of video recordings, selected out of 52 class hours. As the first comprehensive
study of Turkish as a foreign language classroom from CA perspective, the analysis has shown that
preferred learner responses (e.g. providing an example, the definition, a synonym, the translation of
target vocabulary item or using body language) can be elicitated through NDK questions in vocabulary
teaching interactions. The findings of the study also reveals that preferred responses can be facilitated
through the usage of various interactional resources (e.g. clues, repairs, repetitions, and dialogical
explanations) together with classroom discourse that may be used for this purpose (discourse markers,
prosodic resources, spatial resources and reformulations). Therefore, this study has implications for
Turkish as a foreign language instructors to provide useful interactional patterns to achieve certain
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interactional and pedagogical goals. This study has also implications for L2 language teaching,
specifically for Turkish as a foreign language teaching, such as providing a new perspective to be able
to improve L2 teaching practices.
Tez No İndirme Tez Künye
651059
Yabancı dil öğretimi bağlamında Türkçe ve Arapça organ adları içeren
deyimlerin incelenmesi / Analyze of idioms which comprise organ
names in Turkish and Arabic in the context of teaching foreign languge
Yazar:WESSAMELDIN MOHAMED KAMAL MOHAMED
MOHAMED AMİN
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:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
190 s.

Bir dili iyi öğrenmenin/öğretmenin en büyük göstergesi sadece o dilin dil bilgisi ve kelimelerinin
öğrenilmesi/öğretilmesi değildir. Dil öğrenimi; deyim, atasözü ve kalıp sözler gibi derin kültürel
unsurları barındıran söz öbekleriyle desteklenmelidir. Ana dili Arapça olanların, Türkçe öğrenirken
deyim ve atasözü gibi söz öbeklerinin içinde söz sanatları, mecazi anlatım ve karmaşık söz dizimi gibi
yer alan ögeler dolayısıyla güçlük çektikleri bilinmektedir. Arapçada deyim ve atasözlerinin şimdiye
kadar kesin bir şekilde ayrımı yapılmadığı için Türkçe öğrenirken öğrenciler tarafından deyim ve
atasözünün ayrımı da yapılamamaktadır. Türkçe deyimin kaç kelimeden oluştuğu tartışmalı bir konu
olduğu gibi Arapçada da dilbilimciler arasında bu konuyla ilgili bir birlik olmadığı görülmektedir. Bazı
Arapça sözlüklerde deyimin bir sözcükten bazılarında ise en az iki sözcükten oluştuğu görülmektedir.
Türkçe ile Arapça arasında pek çok ortak kelime olduğu gibi birçok ortak deyim da vardır. Deyim,
atasözü ve kalıp sözler gibi söz öbekleri de o dilin konuşulduğu ülke dışında öğrenilmesi güç bir iştir.
Bu çalışmada öncelikle, Arapça ve Türkçede organ isimleri içeren deyimler saptanmıştır. Daha sonra
ise, bu deyimlerin yapısal ve anlamsal açıdan benzerlikleri araştırılmıştır. Bu doğrultuda ana dili
Arapça olan öğrencilere bu benzerlik ve farklılıklardan yararlanılarak deyimlerin nasıl öğretileceğine
ilişkin öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmış Deyimler
sözlüğü ve Ömer Asım Aksoy Deyimler sözlüğü'nde (göz, kulak ve burun) organ adları içeren
deyimler taranmıştır. Arapçada sözlüklerde (göz, kulak ve burun) organ adlarından oluşan deyimler de
tespit edildikten sonra Türkçede tespit edilen deyimler ile karşılaştırılmıştır. İki dilde (göz, kulak ve
burun) organ adları içeren deyimler gerek aynı ifade ve anlam açısından örtüşen gerekse de aynı anlam
fakat ifadesi farklı olan deyimlerin tespiti yapılacmıştır. iki dilde tespit edilen deyimler, kaç sözcükten
oluşması, hangi sözlüklerde bulunması, deyimi oluşturan unsurların temel ve yan anlamları ortaya
konulup deyimlerin cümle içinde kullanımına birer örnek verilmiştir. "Göz" 15, "kulak" 12 ve "burun 5
deyimlerin açıklanması yapılıp iki dildeki benzer ve farklı yönler ortaya konulmuştur. Araştırmadan
elde edilen bulgulardan hareketle iki dil arasındaki deyimlerin benzer yönlerin Yabancı Dil olarak
Öğretimi/Öğreniminde kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler Türkçe Deyimler,
Arapça Deyimler, Deyimlerde Organ Adları, Türkçe Deyim Öğretimi
The primary indicator of learning/teaching a language is not merely learning/teaching its grammar or
vocabulary. Language learning should be supported by phrases containing deep cultural elements such
as idioms, proverbs and routines. It is known that those whose native language is Arabic experience
difficulties while learning Turkish due to the elements such as figures of speech, metaphorical
expression and complex syntax in phrases such as idioms and proverbs. Since the idioms and proverbs
have not been precisely distinguished in Arabic so far, no distinction between idioms and proverbs can
be made by students while learning Turkish. In this study, first of all, Arabic and Turkish idioms
containing organ names will be determined. Then, structural and semantic similarities between these
idioms will be investigated. Accordingly, an attempt will be made to propose how to teach idioms to
the students whose native language is Arabic, by making use of these similarities and differences. In
the study, Turkish idioms containing organ names will be extracted from the Idioms Dictionary
prepared by the Turkish Language Association and Ömer Asım Aksoy's Idioms Dictionary (eye, ear
and nose). After the idioms containing organ names (eye, ear, and nose) in Arabic dictionaries are
identified, they will be compared to those found in Turkish. The idioms containing organ names (eyes,
ears and noses) in two languages, both with the same expression and meaning, and the same meaning
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but different expression, will be identified. The idioms determined in two languages, how many words
they contain, which dictionaries they are found in, the primary meaning and the connotations of the
elements that make up the idiom will be revealed and an example for the use of idioms in the sentence
will be presented. "Eye" (15), "ear" (12) and "nose" (5) idioms will be explained, and similar and
different aspects in two languages will be illustrated. It is believed that the use of similar aspects of the
idioms in two languages found in this study and the universality of idioms containing organ names may
provide convenience in Foreign Language Teaching. Key Words Turkish Idioms, Arabic Idioms,
Organ Names in Idioms, Turkish Idiom Teaching
Necati Demir, Prof., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
356686
Kosova'da ilköğretim ikinci kademedeki Türk öğrencilerin yazılı
anlatım becerileri / Secondary school Turkish students' writing skills
in Kosovo
Yazar:OSMAN ÖZDEMİR
Danışman: PROF. DR. NECATİ DEMİR
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2013
105 s.

Bu çalışmanın amacı, Kosova?da devlet okullarının ilköğretim ikinci kademesinde Türkçe eğitim gören
öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Bu tez 2012
yılı Mayıs ayında yapılan bir ön çalışma ve 2013 yılı Şubat ve Nisan ayları arasında 2 aylık bir ana
uygulama ile oluşturulmuştur. Teze ilişkin çalışmalar; Priştine, Prizren ve Mamuşa'da toplam 5
ilköğretim okulunda yapılmıştır. Kosovalı Türk öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini ölçmek
amacıyla Kosova?da ilköğretim ikinci kademede verilen Türkçe dersi kazanımlarından yola çıkılarak
bir Yazılı Anlatım Dereceli Puanlama Anahtarı oluşturulmuştur. 19 maddeden oluşan analitik rubrik
şeklinde hazırlanan bu ölçme aracı ile 228 öğrencinin yazılı anlatım örnekleri incelenmiştir. Bunun
sonucunda Kosovalı Türk öğrencilerin başarı düzeylerinin düşük olduğu konuların yazıya uygun ve
etkili bir başlık yazılması, konuya uygun, etkileyici bir giriş bölümü oluşturulması, sayfa düzenindeki
boşlukların standart ölçülere göre düzenlenmesi, çeşitli anlatım yöntemlerinin kullanılarak anlatımın
başarıyla zenginleştirilmesi konuları olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, Kosovalı Türk öğrencilerin
başarı düzeylerinin daha yüksek olduğu konular ise standart bir Türkçe ile yazma, düzenli ve okunalı el
yazısı ile yazma, metinde konunun bütünlük ve mantıksal tutarlılık içinde işlenmesi, noktalama
işaretlerinin yerinde ve doğru kullanımı gibi konuları olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar
çerçevesinde Kosova?daki Türkçe dersinin daha etkili hale getirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
Bu tez çalışmasında ayrıca Kosova?da Türk dilinde verilen eğitim, Colinn Baker?ın İki Dilli Eğitim
Modelleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede Kosova?daki Türkçe Eğitim iki
dilli eğitim modellerinden hiçbirine uymamasına karşın verilen eğitimin bu modellerden zayıf formlu
?Tek Yabancı Dil ile Öğretim? modeline yakın olduğu tespit edilmiştir. İlaveten, Kosova?daki Türkçe
eğitiminin mevcut durumu da ele alınarak bu konudaki sorunlara yönelik çözüm önerileri de
sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kosova, Türkçe Eğitimi, Yurtdışındaki Türkler, İki Dillilik, İki Dilli
Eğitim Modelleri, Ana Dili, Yazılı Anlatım
The aim of this study is to determine Kosovar Turkish students? writing abilities in their mother
tongue, Turkish, in terms of different variables. This thesis composed of two studies. First was
preliminary study in May 2012 and second was two months length main thesis study between February
and April 2013. Thesis studies were practiced in 5 secondary schools in Prishtina, Prizren and
Mamusha cities. In this study, in order to measure students? writing skills Writing Expression Rubric,
which was created based upon 6-7-8 and 9th classes? Turkish Language lesson?s attainments, was
used. This rubric contains 19 subjects. It was formed as an analytic rubric and 228 students' writing
samples were scored with this rubric. After this evaluation process it was found that Kosovar Turkish
students failed at creating effective and relevant heading, composing effective and relevant
introductory chapter, writing in standard page layout and enriching the text with using various
expression techniques. On the other hand, they succeed in using standard Turkish in their texts, writing
with readable and tidy handwriting, integrating the subjects in texts and using appropriate punctuation
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marks. Within these findings some solutions were offered for solving these problems. Additionally, in
this study, Turkish secondary school education in Kosovo was analyzed in terms of Colinn Baker?s
Bilingual Education Models. According to this analyze, secondary school education in Turkish
language in Kosovo was not be accord in with any bilingual education forms. However, this education
type was found similar as Mainstream Bilingual Education which is one of the weak forms of the
Bilingual Education Models. Also, current conditions of Turkish education in Kosovo were determined
and some solutions were offered for solving to these problems in these current conditions. Key Words:
Kosovo, Turkish Teaching, Turks Living in Abroad, Bilingualism, Bilingual Education Models,
Mother Tongue, Written Expression
Tez No İndirme Tez Künye
349067
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen İranlıların yazılı anlatımları
üzerine bir inceleme / A survey on writings of Iranian students who
learn Turkish as foreign language
Yazar:KAYHAN İNAN
Danışman: PROF. DR. NECATİ DEMİR
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2013
190 s.

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 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.
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu
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419428

Yabancılara Türkçe öğretiminde faydalanılan kitapların kültürel unsurların Onaylandı
aktarımı açısından değerlendirilmesi / Evaluation of benefiting from
Yüksek
transfer of cultural elements of the educating in Turkish foreign books
Lisans
Yazar:FATMA BURCU BAYRAKTAR
Türkçe
Danışman: PROF. DR. NECATİ DEMİR
2015
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi 177 s.
Anabilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kitaplar = Books ; Kültürel
tanıtım = Cultural advertisement ; Kültürel ögeler = Cultural facts ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yabancılar = Foreigners ; Öğretim = Teaching ; Öğretim araçları
= Teaching aids ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods

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 subelements 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. 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.
Tez No İndirme Tez Künye
450191
Makedonya'da ilköğretim okullarında Türkçe eğitimi (7. sınıf örneği) /
Turkish education for the primary school in Macedonia (7th grade sample)
Yazar:NURAY KAYADİBİ
Danışman: PROF. DR. NECATİ DEMİR
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Dil becerileri = Language skills ; Dinlemeanlama = Listening-understanding ; Makedonya = Macedonian ; Okuma-

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2016
356 s.
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anlama = Reading-comprehension ; Ortaokullar = Secondary schools ; Türk
öğrenciler = Turkish students ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yazma
becerisi = Writing skills ; İlköğretim okulları = Primary education schools
Bu çalışmada Makedonya'da öğrenim gören ilköğretim 7. sınıf seviyesindeki Türk öğrencilerin
okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine yönelik durum tespiti yapmak;
dil becerilerine yönelik değerlendirmelerde bulunmak; Türkçe eğitime yönelik öğretmen görüşlerini
tespit etmek ve Türkçe programını değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada nicel ve nitel araştırma
yöntemlerinin birlikte uygulandığı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin
toplanmasında tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada Makedonya Cumhuriyeti'nde öğrenim gören
ilköğretim 7. sınıf seviyesindeki Türk öğrencilerin okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazma ve
konuşma becerilerini tespit etmek için betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nitel
kısmında öğretmen görüşleri ile ilgili verilerinin toplanmasında "olgubilim deseni", Makedonya Türkçe
Dersi Öğretim Programı'nı değerlendirmek için "doküman incelemesi" yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın nicel verilerini toplamak amacıyla "Okuduğunu Anlama Başarı Testi", "Dinlediğini
Anlama Başarı Testi, "Yazılı Anlatım Değerlendirme Ölçeği", "Konuşma Becerisi Değerlendirme
Ölçeği" ve araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerini belirleyebilmek için "Kişisel Bilgi
Formu" uygulanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda Makedonya'daki Türkçe öğretmenlerinin
görüşlerine yönelik veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın
nicel boyutunun çalışma grubunu, Makedonya Cumhuriyeti devlet okullarının ilköğretim 7. sınıfında
öğrenim gören 310 Türk öğrenci; nitel boyutunun çalışma grubunu ise Makedonya'da ilköğretim
okullarında görev yapan 13 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma Makedonya Cumhuriyeti'nde
2012-2013 eğitim öğretim yılı güz döneminde Üsküp, Koliçani Köyü (Üsküp), Kalkandelen, Gostivar,
Vrapçişte, Kırçova, Ohri, Struga, Merkez Jupa (Debre), Kocacık Köyü (Debre), Resne'deki ilköğretim
okullarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın analizlerinde güvenirlilik analizi, frekans tabloları,
betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyant analizi (ANOVA) testlerinden
faydalanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz aşamaları göz
önünde bulundurularak analiz edilmiş, alan uzmanları ile uygun tema ve kodlar belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda öğrencilerin Türkçe okuduğunu anlama becerilerine ilişkin düzeyin %60,
dinlediğini anlama becerilerine ilişkin düzeyin %73, yazılı anlatım becerilerine ilişkin düzeyin
"kısmen", konuşma becerilerine ilişkin düzeyin "kısmen" olduğu tespit edilmiştir. Bu durum
Makedonya'da iki dilli ortamda bulunan Türk öğrencilerin okuma ve dinleme becerilerinin "orta"
düzeyde, yazma ve konuşma becerilerinin "alt orta" düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca
öğrencilerin okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazılı anlatım ve konuşma becerilerinin tümü
arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkinin okuduğunu anlama
ve dinlediğini anlama becerileri arasında en yüksek seviyede iken okuduğunu anlama ve yazılı anlatım
becerileri arasında en düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Makedonya'daki Türkçe öğretmenlerinin
Türkçe eğitimine yönelik programla, derslerle, materyallerle, iki dillilikle ilgili olumlu ve olumsuz
görüşleri tema ve kodlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Makedonya, Türkçe
Eğitimi, Ana Dili, İki Dillilik, Dil Becerileri.
In this study, it is aimed to provide for the Macedonian Turkish students in the 7th grade reading
comprehension, listening comprehension, writing and speaking skills and to assess their language skills
and to evaluate the teacher opinions and Turkish program for the Turkish education. In this study mix
method that includes the quantitative and qualitative research methods has been used. Scanning method
was used to determine the Macedonian Turkish students' reading comprehension, listening
comprehension writing and speaking skills. In the qualitative part of the study, 'phenomenology' was
used to collect the data about teachers' views and document review method was used to assess the
Turkish Language Teaching program. In aim of collecting quantitative data of the research, "The
Reading Comprehension Test", "Listening Comprehension Test", "Writing Skills Rating Scale",
"Speaking Skills Rating Scale" and "Personal Information Form" for determining the demographic
features of the students who participated in the research were applied. In order to determine the views
of the Turkish teachers in Macedonia, The semi-structured interview form was used in the qualitative
part of the research. The working group of the quantitative part of the study includes 310 Turkish
students studying in 7th grade of public schools of the Republic of Macedonia and the working group
of the qualitative part of the study includes is Turkish teachers working in primary schools in
Macedonia. This study was performed in 2012-2013 academic year fall semester in Skopje, Kolicani
village (Skopje), Tetovo, Gostivar, Vrapciste, Kicevo, Ohrid, Struga, Centram Jupa (Debar) Kocacik
village (Debar) and Resen. In the analysis of the study, the reliability analysis, frequency tables,
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descriptive statistics, independent samples t-test and one way analysis of variance (ANOVA) tests have
been utilized. Descriptive data analysis phase obtained from semi-structured interviews were analyzed
and appropriate themes and codes were identified by the experts. In the result of the study it has been
identified that the level of reading comprehension skills of the students is 60%, the level of listening
comprehension skills is 73%, the level of writing skills is "partially" and the level of speaking skills is
"partially". This result, clearly, indicates that the reading and listening skills of the Turkish students,
living in a bilingual environment in Macedonia are "medium level" and the writing and speaking skills
of them are "lower level". On the other hand, there is moderately positive and significant relationship
among the all skills, reading comprehension, listening comprehension and writing, speaking skills of
the students. While this relationship is at the highest level between reading comprehension and
listening comprehension, it is at the lowest level between reading comprehension and writing skills.
The positive negative opinions of the Turkish Teachers in Macedonia about the Turkish Training
Program, course, materials or multilingualism have been assessed with theme and codes. Key Words:
Macedonia, Turkish Language Teaching, Mother Language, Bilingualism,Language Skills.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
450185
Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Özerk Bölgesinde Türkiye Türkçesi
Onaylandı
öğretimi / Teaching Turkish language in the Gagauz Autonomous Region Doktora
of Republic of Moldova
Türkçe
Yazar:BERKER KURT
2017
Danışman: PROF. DR. NECATİ DEMİR
372 s.
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Gagavuzca = Gagavuz language
; Gagavuzlar = Gagauzs ; Moldavya = Moldavia ; Türkiye Türkçesi =
Turkey Turkish ; Türkler = Turks ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Yurt dışı = Abroad ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching
methods
Bu çalışmanın amacı, Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Özerk Bölgesinde Türkiye Türkçesi eğitimi
alan lise öğrencilerinin dil becerilerindeki durumlarını ve bu derse ilişkin tutumlarını ortaya koymak,
Türkiye Türkçesi eğitiminde karşılaşılan problemleri tespit etmek ve çözüm önerilerinde bulunmaktır.
Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Araştırma örneklemi Moldova
Cumhuriyeti Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Kongaz Süleyman Demirel Moldova-Türk Lisesinde öğrenim
gören 149 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada farklı veri toplama yolları izlenmiştir. Öğrencilerden
toplanan verilerin analizinde nicel veri analizi teknikleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS
21.00 paket programı kullanılmış ve dil becerileri ile tutumların analizinde Bağımsız Örneklemler tTesti, Mann Whitney U Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis H Testi ile
Tukey ve Tamhane's T2 çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Demografik veriler ve kişisel
görüşler doğrultusunda öğrencilerin günlük yaşamda Türkiye Türkçesini çok fazla kullanmadıkları,
kullanma durumunda ise, genellikle internetteki haber, müzik, spor ve sosyal paylaşım sitelerini ziyaret
ettikleri ve yorum yazdıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenmelerindeki temel
amaç Türkiye'de üniversite eğitimi almaktır. Türkiye hakkında olumlu görüşlere sahip olan Gagauz
öğrencilerin tamamına yakını Türkiye'ye gitmek istemektedir. Öğrencilerin Türkiye Türkçesine bakış
açılarının temelini Gagauz Türkçesine olan benzerlik oluşturmaktadır. Öğrenciler, Türkiye Türkçesi dil
becerileri arasında en fazla önemi konuşma becerisine vermekte, en fazla zamanı da bu beceriye
ayırmaktadır. Öğrencilerin en çok zorlandığı dil becerisi yazma becerisidir. Öğrencilerin Türkiye
Türkçesi okuma becerisinde başarılı oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin aile ve arkadaşlarıyla
Gagauz Türkçesiyle iletişim kurmalarının Türkiye Türkçesi okuma becerisini olumlu yönde etkilediği
sonucu bir diğer önemli sonuçtur. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi dinleme becerisinde başarılı oldukları
tespit edilmiştir. Öğrencilerin aile ve arkadaşlarıyla Gagauz Türkçesiyle iletişim kurmalarının Türkiye
Türkçesi dinleme becerisini olumlu yönde, Rusça, Moldovaca, Bulgarca ve Ukraynaca ile iletişim
kurmalarının ise olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi konuşma
becerisinin orta düzeyin alt sınırında olduğunu tespit edilmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında
öğrencilerin ana diline ait sözcükleri kullanmaları, vurgu ve telaffuz hatası yapmaları, gereksiz
duraklamalar yapmaları, genellikle Gagauz Türkçesi söz dizimine göre cümle oluşturmaları, kelime ve
cümle tekrarı yapmaları temel nedenlerdir. Sözlü anlatım becerisinde Türkiye Türkçesini günlük
yaşamda kullananların kullanmayanlardan; Türkiye'ye giden öğrencilerin gitmeyenlerden daha başarılı

576

oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca aileyle Gagauz Türkçesinde iletişim kurmanın Türkiye Türkçesiyle
konuşmayı olumlu yönde etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi yazma
becerisinde orta düzeyde başarılı oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin bu başarıyı göstermelerinde
Gagauz alfabesine ait harf ve karakter kullanmaları; Gagauz Türkçesine ait sözcükler kullanmaları ile
imla ve noktalama hataları yapmaları etkili olmuştur. Yazılı anlatım becerisinde Türkiye'ye giden
öğrencilerin gitmeyenlerden daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca aileleriyle Gagauz
Türkçesinde iletişim kuran öğrencilerin Türkiye Türkçesi yazma becerisinde daha başarılı oldukları
tespit edilmiştir. Gagauz öğrencilerin Türkiye Türkçesi dil becerilerindeki durumlarına genel olarak
bakıldığında başarı sıralamasının dinleme, okuma, yazma ve konuşma şeklinde oluştuğu
görülmektedir. Yani öğrenciler anlama becerilerinde anlatma becerilerine göre daha başarılıdır. Bu
sonuçtan hareketle Gagavuz Türkçesiyle Türkiye Türkçesi arasındaki benzerliğin anlama becerilerini
olumlu, anlatma becerilerini ise olumsuz etkilediği söylenebilir. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi okuma
becerisine ilişkin tutumları, Türkiye ve Gagauz Türkçeleri arasındaki harf ve karakter farklılığının
okumayı etkilemediğini, Türkiye Türkçesinin cümle yapısının okumayı nispeten kolaylaştıran bir
durum olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi dinleme becerisine ilişkin
tutumları, Gagauz Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki benzerliğin dinlemeyi olumlu etkilediğini
ortaya koymaktadır. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi konuşma becerisine ilişkin tutumları, Türkiye
Türkçesinin telaffuz, ses olayları ve cümle yapısına uygun konuşmanın zor olmadığını; Gagauz
Türkçesi bilmenin Türkiye Türkçesiyle konuşmayı desteklediğini; konuşmadaki temel problemin
sözcük dağarcığındaki yetersizlik olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi yazma
becerisine ilişkin tutumları, Gagauz ve Türkiye Türkçeleri arasındaki harf ve karakter farklılıklarının
yazmayı zorlaştırmadığını ortaya koymaktadır. Öğrencilerin materyal, araç ve gereçlere ilişkin
tutumları, kullanılan ders ve çalışma kitabının Türkiye Türkçesi öğrenmeyi kolaylaştırdığını; bunların
ve diğer materyallerin millî değerler hakkında bilgi sahibi olmayı sağladığını ortaya koymaktadır.
Öğrencilerin yöntem ve tekniklere ilişkin tutumları, Türkiye Türkçesi dersinin işleyişinde ders ve
çalışma kitabındaki sıranın temel alındığını; kelime öğretimi, dil bilgisi kurallarının öğretimi ve
yönergelerin açıklanmasında Gagauz Türkçesi ve Rusçanın kullanıldığını, drama, canlandırma, taklit
ve eğitsel oyunlar gibi etkinliklerin fazla kullanılmadığını ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler :
Gagauz Türkleri, Türk soylular, Türkçe öğretimi, dil becerileri,okuma, dinleme, konuşma, yazma.
The aim of this study is to demonstrate high school students' linguistic skills and attitudes towards the
lesson who receive Turkish language education in the autonomous Gagauz region of the Republic of
Moldova, to identify the problems encountered at teaching Turkish language, and propose
solutions.The research is a descriptive survey model. The research sample consists of 149 students who
have education in Kongaz Süleyman Demirel Moldova-Turk High School in the autonomous Gagauz
region of the Republic of Moldova.Different data collection methods were followed in the research.
SPSS 21.00 package program was used. Independent Samples t-Test, Mann Whitney U Test, ANOVA
(one way variance analysis), Kruskal Wallis H Test, and Tamhane's T2 multiple comparison tests were
used in the analysis of students' linguistic skills, and their attitudes.It was found that – in accordance
with demographic data and students' personal opinions – the students do not frequently use Turkish
language in their daily life, and they mostly look at news, music, sports and social media sites on the
internet and write comments in case they use Turkish language. Students' main aim of learning Turkish
language is to get a university education in Turkey. Nearly all the Gagauz students who have positive
opinions about Turkey want to go to Turkey. The similarity between Gagauz Turkic and Turkish
Language forms the basis of students' perspective of Turkish language. Students pay the most attention
to speaking among the linguistic skills of Turkish language and also devote the most time to this skill.
Writing is the most difficult linguistic skill for the students.It was determined that students were
successful in Turkish language reading skills. Another important result of the research is that students'
communicating in Gagauz Turkic with their families and friends has a positive impact on their reading
skill in Turkish language.It was found that students were successful in Turkish language listening
skills. It was observed that students' communicating in Gagauz Turkic with their families and friends
has a positive impact on their listening skill in Turkish language, and their communicating in Russian,
Moldavian, Bulgarian or Ukrainian languages has a negative impact on the same skill in Turkish
language.It was discovered that students were under the average level in Turkish language speaking
skills. The main reasons of this situation are that the students use the words of their mother tongue,
make stress and pronunciation mistakes, make unnecessary pauses, make sentences according to
Gagauz Turkic syntax, and to tautologize the words and sentences. It was determined that – by means
of speaking skill –students who received Turkish language education before were more successful than
those who do not use it, and those who have been to Turkey before were more successful than the
others. Moreover, it was found that communicating in Gagauz Turkic with family positively affects
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speaking in Turkish language.It was determined that students were successful on the average level in
Turkish language writing skills. Students' using letters and characters of the Gagauz alphabet, their
using words of Gagauz Turkic, and their punctuation errors played important roles in their success. It
was identified that – by means of written expression skills – those using Turkish language in daily life
were more successful than those who do not use it, and those who have been to Turkey before were
more successful than the others. Furthermore, it was discovered that those communicating in Gagauz
Turkic with their families were more successful at writing skill in Turkish language.When the situation
of Gagauz students' Turkish language linguistic skills is examined, it is recognized that the success rate
is as follows: listening, reading, writing, and speaking. That is, these students' comprehension skills are
better than those of narration. As a result of this, it can be argued that the similarity between Gagauz
Turkic and Turkish language has a positive impact on students' comprehension skills, yet it negatively
affects their narration skills.The attitudes of the students towards Turkish language reading skills
suggest that the difference between the letters and characters of Turkish language and Gagauz Turkic
do not have an effect on reading, the sentence structure of Turkish language makes reading relatively
easier The attitudes of the students towards Turkish language listening skills present that the similarity
between Turkish language and Gagauz Turkic positively influence their listening skills. The attitudes
of the students towards Turkish language speaking skills reveal that Turkish language is not difficult to
pronounce and it is not hard to speak in accordance with its sentence structure and grammar, knowing
Gagauz Turkic helps speaking Turkish language, and the main problem at speaking is the inadequacy
of vocabulary knowledge.The attitudes of the students towards the Turkish language writing skills put
forward the idea that the letter and character differences between Gagauz Turkic and Turkish language
do not make writing difficult. It is asserted that students' attitudes towards materials, tools, the lesson
and course book and workbook which are used in classroom make it easier to learn Turkish language,
and such materials provide them information and give them an awareness of national values.The
attitudes of the students towards the methods and techniques reveal that the order in course book and
workbook is followed in Turkish language lesson; Gagauz Turkic and Russian are used to teach
vocabulary, grammar and to explain the instructions, and activities such as drama, animation, imitation
and educational games are not commonly applied. Key words: Gagauz Turks, Turkish natives, teaching
Turkish, linguistic skills,reading, listening, speaking, writing.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
450184
Danimarka'da Türkçe-Danca konuşan öğrencilerin dil görünümlerinin iki Onaylandı
dillilik temelinde incelenmesi / Examination of language profiles of
Doktora
Turkish-Danish speaking students in Denmark on the basis of bilingualism Türkçe
Yazar:GÜLŞAT BİCAN
2017
Danışman: PROF. DR. NECATİ DEMİR
341 s.
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Baskınlık = Dominance ; Danca = Danish ; Danimarka = Denmark ;
Dil becerileri = Language skills ; Dil öğretimi = Language teaching ; Türk
öğrenciler = Turkish students ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching ;
İki dilli = Bilungualism
Bu çalışmanın amacı, Danimarka'da yaşayan ve ana dili (birinci dil -L1-) Türkçe olan lise
öğrencilerinin, dil boyutlarının baskınlık ve beceri düzeyi açısından incelenmesidir. Araştırmanın ilk
aşamasında, baskın dilin, bireylerin dil edinim ve öğrenme yaşları, süreleri, kullanımları, tercihleri ve
dil geçmişleriyle ilişkili olduğu görüşünden hareketle, katılımcıların Türkçe ve Danca dillerinden
hangisinde baskın olduklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, katılımcılardan, Alexandra
L. Dunn ve Jean E. Fox Tree (2009) tarafından geliştirilen ve iki yönlü dil boyutu içeren "İki Dilliler
İçin Hızlı ve Kademeli Baskın Dil Ölçeği" çerçevesinde verilen bir anketi yanıtlamaları istenmiştir.
İkinci aşamada, katılımcıların Türkçedeki dil beceri düzeylerini tespit etmek üzere, "Avrupa Ortak
Çerçeve Metni"nin belirlediği dil düzeyleri temel alınarak oluşturulmuş bir Türkçe dil sınavının
cevaplanması istenmiştir. Elde edilen veriler sınıflandırılmış, istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Ortaya çıkan sonuçlar, katılımcıların baskın dilinin Danca olduğunu, ayrıca Türkçe ve Danca dil
öğrenme süreleri ve kullanım oranları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Türkçe dil
beceri düzeyleri açısından ise katılımcılar arasında farklılıklar olduğu saptanmıştır. Çalışmanın
sonucunda ortaya çıkan istatistiksel veriler, tezde sunulan kavramsal çerçeve dikkate alınarak
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değerlendirilmiş, Danimarka özelinde ve Avrupa genelinde iki dilli Türk kökenli öğrencilerin ana dili
eğitimi konusunda detaylı öneriler ortaya koyulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçların, yurtdışında
Türkçe öğretimi alanında alınacak eğitimsel kararlara ve yapılacak çalışmalara katkıda bulunacağı
düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: İki dillilik, Türkçe öğretimi, ana dili, baskın dil, dil
yeterliliği,Danimarka, Türkçe, Danca.
This study aims to examine language profiles of high school students, live in Denmark, and have
Turkish as mother tongue -first language -L1- with regards to dominance and level of language
competency. In the first phase of the research study, it has been aimed to identify in which language
participants are dominant, with reference to a perspective which regards dominant language as being
associated with age time period of acquisition and learning each language, language use, language
preference, and language histories. Being in line with this goal, participants have been asked to answer
a questionnaire in the framework of "A Quick, Gradient Bilingual Dominance Scale" which is
developed by Alexandra L. Dunn and Jean E. Fox Tree (2009) and involves dichotomous language
dimensions. In the second phase, in order to determine language competencies of the participants, they
were asked to answer a language competency test prepared on the basis of language levels defined by
"European Common Framework of Reference for Languages". Results obtained have presented that
participants are dominant in Danish language, and besides, there is significant inequality among their
length of language acquisition periods and language use rates. In terms of their language competencies
in Turkish variations among participants has been detected. The statistical data acquired at the end of
the study, has been evaluated in the light of the theoretical framework presented within the thesis
study; and detailed proposals has been exhibited about native language education of bilingual Turkish
students in Denmark and Europe. The results of the current study are thought to contribute to the
educational decisions and future undertakings targeting to develop teaching of Turkish language in
abroad. Key Words: Bilingualism, Teaching of Turkish Language, Mother Tongue, Dominant
Language, Language proficiency, Denmark, Turkish, Danish.
Tez No İndirme Tez Künye
606467
Yabancılara Türkçe öğretiminde metin uyarlama ve Memduh Şevket
Esendal'ın "Pazarlık" hikayesinin a2 seviyesine göre uyarlanması / Text
adaptation in teaching turkish to foreigners and the adaptation of
Memduh Şevket Esendal's story "Pazarlik" to a2 level
Yazar:SELİN ASYA YAŞAR
Danışman: DOÇ. DR. ABDULLAH ACEHAN ; PROF. DR. NECATİ
DEMİR
Yer Bilgisi: Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
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Türkçe
2019
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Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi amaçlı ders kitabı ve akademik pek çok kitap basılmıştır. Ancak
öğrenciler yardımcı materyallere ihtiyaç duyduğunda, alanda basılan kaynaklar yetersiz kalmaktadır.
Özellikle okuma ve anlama beceresine katkıda bulunacak kaynaklar azdır. Bu çalışmada Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenenler için özgün metinleri uyarlamada kullanılacak yöntemler açıklanmıştır.
Bir uyarlama örneği olarak, özgün bir metin olan "Pazarlık" hikâyesi A2 seviyesine göre uyarlanarak
çalışmada verilmiştir. Çalışmanın evrenini Memduh Şevket Esendal'ın hikâyeleri, örneklemini
Memduh Şevket Esendal'ın "Pazarlık" isimli hikâyesi oluşturmaktadır. Tarama yöntemiyle A2
seviyesine uygun olmayan dil bilgisi yapıları ve sözcükler tespit edilmiştir. Bu yapılar ve sözcükler
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde belirlenen seviyelerin kazanımları ve İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe A1 ve A2 Ders Kitapları, , Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Türkçe Ders Kitapları,
Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye Ders Kitabı ve Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe
A1 ve A2 Ders Kitaplarında yer alan dil bilgisi kuralları dikkate alınarak uyarlanmıştır. Bu setlerde
ayrıca okuma öncesi, okuma sırası, okuma sonrası yapılan etkinlikler incelenmiş, uyarlanan metin için
etkinlik örnekleri hazırlanmıştır. Yeni Türk Edebiyatı eserlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
kullanılması Türk Edebiyatının ve Türk kültürünün yakından tanınmasına olanak sağlamaktadır. Bu
çalışma ile ayrıca Yeni Türk Edebiyatının farklı kültürlerde de tanınması amaçlanmaktadır. Anahtar
Kelimeler: Metin uyarlama, yabancılara Türkçe öğretimi, yeni Türk edebiyatı, Memduh Şevket
Esendal, okuma metinleri.
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Many textbooks and academic books have been published for the purpose of teaching Turkish as a
foreign language. However, when the students need auxiliary materials, the resources printed in the
field are insufficient. Especially the resources to contribute to reading and understanding skills are
few.In this study, methods for adapting the original texts are explained for those who learn Turkish as a
foreign language. As an adaptation example, the story of "Pazarlık", which is an original text, was
adapted according to A2 level and given in the study.The universe of the study is the stories of
Memduh Şevket Esendal, and the sample of the study is Memduh Şevket Esendal's story titled
'Pazarlık'. The grammar structures and words which were not appropriate to level A2 were determined
by scanning method. These structures and words were adapted by taking into account the gains of the
levels set out in the Common European Framework of Reference for Languages and the grammar rules
in the sets of İstanbul Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe, Gazi TÖMER
Yabancılar İçin Türkçe and Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe. In these sets, pre-reading, while-reading
and post-reading activities were examined and activity samples were prepared for the adapted text.The
use of new Turkish literature works as a foreign language in Turkish teaching enables Turkish
literature and Turkish culture to be known closely. With this study, it is intended New Turkish
Literature
to
be
recognized
in
different
cultures.
Keywords:
Adaptingthetext,
teachingTurkishforforeigners, newTurkishliterature, Memduh Şevket Esendal, readingpassages.
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Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde mizahi unsurlardan
yararlanma / Using humorous elements in teaching Turkish as a
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Dizin:
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Bu araştırmanın temel amacı, mizah kuramlarından hareketle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
kullanılan kitap setlerindeki mizah anlayışını ortaya koymaktır. Tarama modeli kullanılan araştırma,
beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımlar ve
sınırlılıklar ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde literatür taraması yapılarak Türk dilinden,
yabancı dilden, gülme ve mizahtan bahsedilmiştir. Mizah tür ve çeşitleri açıklanmış, kısmen mizah
kuramlarından, mizahın işlevlerinden ve diğer alanlarla ilişkisinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde
araştırmanın yöntemi, evren ve örneklem bulunmaktadır. Dördüncü bölümde yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi alanında kullanılan Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (A1-A2, B1, B2-C1), Yedi
İklim (Yunus Emre Enstitüsü) Türkçe Seti (A1, A2, B1, B2, C1, C2), Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin
Türkçe Öğretim Seti (A1, A2, B1, B2, C1) ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti'nde (A1,
A2, B1, B2, C1) bulunan mizahi unsurlar tespit edilmiştir. Son bölümde ise sonuç, tartışma ve öneriler
yer almaktadır.
The main purpose of this study is to reveal the understanding of humor in the book sets used in
teaching Turkish as a foreign language based on the theories of humor. The screening model was used
in the study and the research consists of five chapters. In the introduction part, information about the
problem, aim, importance, assumptions and limitations of the research are given. In the second part,
literature review is done and Turkish language, foreign language, laughing and humor are mentioned.
The genres and types of humor are explained and some of the theories of humor, the functions of
humor and their relationship with other fields are mentioned. In the third part, the method of the
research and the sample are given. In the fourth chapter, Turkish Teaching Set for Hittite Foreigners
(A1-A2, B1, B2-C1), Yedi İklim (Yunus Emre Institute) Turkish Set (A1, A2, B1, B2, C1, C2), Gazi
University Turkish Teaching Set for Foreigners (A1, A2, B1, B2, C1) and Istanbul Turkish Teaching
Set for Foreigners (A1, A2, B1, B2, C1) are used and the humorous elements in these sets have been
identified. In the last section, there is the conclusion, discussion and suggestions.
Tez No İndirme Tez Künye
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Avustralya'da yaşayan Türklerin dil görünümlerinin iki dillilik
Onaylandı
bağlamında incelenmesi / Examination of language outlook of the Turks Doktora
living in Australia within the context of bilingualism
Türkçe
Yazar:HAMİDE MERVE ALTIPARMAK YILMAZ
2020
Danışman: PROF. DR. NECATİ DEMİR
425 s.
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Avustralya = Australia ; Dil eğitimi =
Language education ; Eğitim = Education ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Yazma becerisi = Writing skills

Avustralya'da yaşayan Türk bireylerin Türkçeyi tercih etme, öğrenme, kullanma ve bu dili sürdürme
durumlarıyla ilgili görüşlerini tespit etmeyi ve yazılı anlatımlarında yaptıkları yanlışlardan hareketle
Türkçe dil görünümlerini betimlemeyi amaçlayan bu araştırma, tarama modelinde nitel bir çalışmadır.
Araştırmanın çalışma grubunu Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan, yaşları 10 ile 25 arasında
değişen Türk katılımcılar ve bu katılımcıların ebeveynlerinden biri olmak üzere toplam 102 kişi, ayrıca
Türkçe Dersi veren 10 öğretmen oluşturmaktadır. Bireyin yaşamının büyük bir alanına etki ettiği
düşünülen "aile" ve "okul" araştırmaya dâhil edilerek katılımcı çeşitliliğini arttırması amacıyla çalışma;
ebeveyn, çocuk ve öğretmen ekseninde ele alınmıştır. Veriler, 18.10.2017-28.12.2017 tarihleri arasında
Katılımcılarla İlgili Genel Bilgi Formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşmeler
aracılığıyla elde edilmiştir. Her katılımcı grup için farklı görüşme formları kullanılmıştır. Görüşme
formlarıyla elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizi türlerinden kategorisel analiz ile
çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre katılımcı ebeveyn grubun Türkçeyi ana dili olarak görme,
tercih etme, kullanma ve sürdürme durumları, katılımcı çocuk gruba oranla daha yüksektir. Öğretmen
görüşleri de bu sonucu destekler niteliktedir. Ana dili olarak belirtilen dile, en iyi ifade diline, dil
tercihlerine, dil becerilerindeki yeterlilik durumlarına ilişkin bulgular Ebeveynler için Türkçe, çocuk
grup için daha çok İngilizce lehine sonuçlanmıştır. Ebeveyn grup, Türkçeyi bir kimlik dili ve ana dili
olarak görmekte ve gelecek nesillere aktarma misyonunu üstlenmektedir. Ancak çocuk grup, Türkçeyi
daha çok aile içi veya Türk bireylerle iletişim kurma dili olarak görmekte, ailenin veya kendilerinin
Türk olmasından dolayı Türkçe bilmeleri gerektiğini düşünmektedirler. Her iki katılımcı grup için
Türkçenin kullanım alanı oldukça sınırlıdır. Aileler bu sınırı genişletmekte ve çocuklarına Türkçe
kullanımını özendirme konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Özelde ailelerin genelde ise Türk
toplumunun Türkçe konusundaki ilgisizliği ve Türkçenin gelişimine yeterli desteği vermemesi
Türkçenin Avustralya'da sürdürümü konusunda en büyük engellerden biri olarak görülmektedir.
Türkçe dersleri de bu destek yoksunluğundan nasibini almakta, gün geçtikçe Türkçe dersine katılım
oranı düşmektedir. Türkçe derslerinin öğrencilerin motivasyonlarını canlı tutacak şekilde
yürütülmesinin önünde çeşitli ekonomik ve fizikî engeller bulunmaktadır. Türkçe derslerine, Türk
çocuklarının dil kullanımına ve ebeveynlere yönelik olumsuz durumları belirten ve çözüm yolu öneren
öğretmen görüşleri önem arz etmektedir. Katılımcı çocuk grubun yazılı anlatım metinlerinin analiz
sonuçlarına bakıldığında ise; dilsel yanlışlardan biçimbilimsel, bilişsel işlemleme yanlışlarından
değiştirim, iletişimsel yanlış türlerinden de bölümsel yanlışların oranı, diğer yanlışlara oranla oldukça
fazladır. Biçimbilimsel yanlışların da daha çok değiştirim türündeki yanlışlar olduğu görülmektedir.
Yazım ve noktalama yanlışlarına bakıldığında ise yazım yanlışların oranının daha fazla olması dikkat
çekmektedir. Sıklık gösteren yanlışların İngilizce ve Türkçe arasındaki biçimbilimsel yapı özellikleri,
sesletim ve yazım farklılıkları, Türkçe yazma eğitimi yetersizliği, Türkçenin kulaktan dolma
edinilmesi, sözcük dağarcığı yetersizliği vb. nedenlerden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sonuçlara dayanarak neyin nasıl öğrenildiğinin açıklamaya kavuşmasının yanı sıra daha etkili bir dil
öğreniminin sağlanılacağını söylemek mümkündür. Araştırma dolayısıyla Türkçeye, Türkçe derslerine,
Türk kültürüne ilişkin ebeveyn, çocuk ve öğretmenlerden elde edilen zengin veri kaynağına dayanarak
Avustralya'daki Türk grubun eğitsel, dilsel, sosyal, kültürel yaşamına yönelik önemli adımlar
atılabileceği düşünülmektedir.
This research is a qualitative study in the survey model which aims to determine the views of Turkish
individuals living in Australia about preferring, learning, using and maintaining Turkish language and
also to describe Turkish language aspects in the context of bilingualism based on the mistakes made in
their written expressions. The study group consists of Turkish participants aged between 10 and 25
living in Sydney, Australia, 102 people including one of participants' parents, as well as 10 teachers
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who teach Turkish language. In order to increase the diversity of participants by including "family" and
"school", which are thought to affect a large area of the individual's life, the study was carried out on
the axis of parents, children and teachers. The data were obtained from the General Information Form
about the Participants and semi-structured interview form between the dates 18.10.2017-28.12.2017
through face-to-face interviews. Different interview forms were used for each participant group. The
data obtained through the interview forms were analyzed by categorical analysis which is one of the
descriptive and content analysis types. According to the results of the study, it was found that the
participant parent group was more likely to regard Turkish as the mother tongue and prefer, use and
maintain Turkish language than the participating child group. Teachers' opinions also support this
result. Findings regarding the mother tongue, the best language of expression, language preferences,
and proficiency in language skills resulted in favor of Turkish for parents and English for the child
group. The parent group sees Turkish as an identity language and mother tongue and undertakes the
mission of transferring it to future generations. However, the child group sees Turkish as the language
of communication with the family or Turkish individuals, and they think that they should know Turkish
because the family or themselves are Turkish. The usage area of Turkish is quite limited for both
participant groups. Families are expanding this limit and are incapable of encouraging their children to
use Turkish. The indifference of families in particular and of Turkish society in general, and their lack
of adequate support for the development of Turkish are regarded as one of the biggest obstacles to the
continuation of Turkish in Australia. Turkish Turkish courses also have their share of this lack of
support, and the participation rate of Turkish courses is decreasing every day. There are various
economic and physical obstacles to the conduct of Turkish lessons in a way to keep students'
motivations alive. Teachers' opinions, which indicate negative situations and suggest solutions to
Turkish lessons, language use of Turkish children and parents, are important. When the analysis results
of the written expression texts of the participant child group are analyzed; the proportion of
morphological errors out of linguistic mistakes, substitution out of cognitive processing mistakes, and
partial mistakes out of communicative errors is much higher than other mistakes. It is seen that the
morphological errors are mostly substitution type of error. When looked at spelling and punctuation
mistakes, it is noteworthy that the rate of spelling errors is higher. It was concluded that the frequent
mistakes result from different morphological structures of English and Turkish, pronunciation and
spelling differences, the insufficiency of Turkish writing education, the hearsay acquisition of Turkish,
the lack of vocabulary etc. On the basis of these results, it is possible to say what is learned and how, as
well as to provide a more effective language learning. As a result of the research it is thought that
important steps can be taken towards the educational, linguistic, social and cultural life of the Turkish
group in Australia based on the rich source of data obtained from parents, children and teachers related
to Turkish language, Turkish lessons and Turkish culture.
Nermin Yazıcı, Prof., Hacettepe Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
583677
Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi bağlamında okuma kazanımlarının (B1
düzeyi) ders kitaplarındaki görünümü / Appearance of reading
comprehension outcomes in (B1 level) books in the context of Common
European Framework of Reference
Yazar:CANSIN YILMAZ
Danışman: PROF. DR. NERMİN YAZICI
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
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Onaylandı
Yüksek
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Türkçe
2019
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Yabancı dil öğretiminde standart sağlayabilmek amacıyla hazırlanmış olan Diller İçin Avrupa Ortak
Öneriler Çerçevesi; Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme'de (Common European Framework of
Reference for Languages; Learning, Teaching, Assessment) yer alan öğrenme alanları A1, A2, B1, B2,
C1, C2 olarak seviyelendirilmiş ve bunlara ilişkin yeterlikler tanımlanmıştır. Bu çalışmada, Diller İçin
Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metni B1 seviyesi okuma alanı yeterlikleri, Türkçe okuma
kazanımları olarak belirlenmeye çalışılmış ve bu belirlenen okuma kazanımları referans alınarak,
kazanımların, yabancılara Türkçe öğretimi alanında Türkiye'de kabul gören üç setin (Yedi İklim
Türkçe, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ve Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe) B1 düzeyi ders kitabı
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metinlerindeki görünümü betimlenmiştir.
Language learning areas are scaled as A1, A2, B1, B2, C1, C2 and language competencies are defined
in Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment which
was prepared for standardizing foreign language teaching. In this study, Common European
Framework B1 reading competencies are determined as Turkish reading learning outcomes. Taking
these outcomes as a reference, appearances of outcomes are described in three language learning sets
(Yedi İklim, İstanbul and Yeni Hitit) which are commonly accepted in Turkey.
Tez No İndirme Tez Künye
646576
Geçici koruma altındaki suriyelilerin mesleki ve türkçe eğitiminde dil
becerilerine yönelik bir ihtiyaç analizi(Mersin örneği) / A needs analysis
for language skills of the syrians under protection in their vocational and
turkish languageraining(Mersı̇ n example)
Yazar:GONCAGÜL GÜNSEL
Danışman: PROF. DR. NERMİN YAZICI
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
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Türkçe
2020
134 s.

2011 yılında Suriye'de iç savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği
yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir. 12.03.2020 tarihi itibarıyla Göç İdaresi Müdürlüğünün
verilerine göre Türkiye'ye göç eden ve Türkiye'de yaşayan kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı 3.588.131'e
ulaşmıştır. Suriyelilerin nüfusu Kilis, Hatay, Mersin, Ankara ve İstanbul bölgelerinde
yoğunlaşmaktadır. Bu sebeple, özellikle bu bölgelerde Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere yönelik
olarak onların sosyal uyumlarını, istihdamlarını ve dil öğretimlerini sağlamayı amaçlayan projeler
yapılmaktadır. Yurt dışı ve yurt içi destekli bu projeler aracılığı ile okul çağındaki öğrencilere eğitim,
yetişkinlere günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere dil ve istihdamlarını sağlayabilmek için meslek
eğitimleri verilmektedir. Bu projelerden biri Almanya'da Sequa gGmbH adlı kamu yararına çalışan
firma tarafından desteklenen Sequa-TAMEB Projesidir. Proje kapsamında Türkiye'de yaşayan
Suriyelilere meslek eğitim kursları (kalıpçılık, kaynakçılık, vb.) düzenlenmektedir. Türkçe eğitimleri
Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından sürdürülmektedir. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesine göre A1 dil düzeyine ulaşan kişiler meslek eğitimlerine başlamaktadır. Bu çalışma ile
Mersin ilinde Sequa-TAMEB Projesi kapsamında meslek eğitimi alan ve Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenen Suriyelilerin Türkçe öğrenirken, yapacakları mesleklere ilişkin gereksinim duydukları dil
becerilerini betimlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda "Dil Becerileri İhtiyaç Analizi Ölçeği"
geliştirilmiş ve veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Hazırlanan anket, Mersin ilinde
düzenlenen Sequa-TAMEB Projesine katılan 70 erkek Suriyeli kursiyere uygulanmış ve katılımcıların
ihtiyaç duydukları dil becerilerinin meslek türlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Ancak, meslek
eğitimi sırasında okuma ve dinleme; meslek eğitimi sonrasında, iş yaşamında ise konuşma ve dinleme
becerilerine ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yazma becerisine duyulan ihtiyaç, meslek eğitimi
sırasında ve sonrasında en son sıradadır.
Since the start of the civil war in Syria in 2011, Turkey has hosted the Syrian refugees and continues to
do so. According to data from the Directorate of Immigration Administration, the number of registered
Syrian refugees living in Turkey and migrated to Turkey reached 3,588,131 as of 12.03.2020. For this
reason, projects aiming to ensure their social cohesion, employment and language education are carried
out for Syrians who are under Temporary Protection. One of these projects is the Sequa-TAMEB
Project. Within the scope of the project, vocational training courses for Syrians living in Turkey are
organised in the fields of molding, welding, etc. Their Turkish education is carried out by Ankara
University TÖMER. According to the CEFR, participants who reach A1 language level start their
vocational education.This study aims to describe the necessary vocational language skills that Syrians
refugees will need in their vocations when learning Turkish as a foreign language within the SequaTAMEB Project in Mersin Province. In this context, a Language Skills Needs Analysis scale was
developed and was applied The scale developed was applied to 70 male Syrian trainees participating in
the project conducted in Mersin, and it was observed that the language skills required by the
participants did not differ in terms of the vocational education they received. However, it was
concluded that reading and listening skills are needed during vocational training while speaking and
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listening skills are necessary in work life after vocational training. The need for writing skill is last
during and after vocational training.
Neslihan Karakuş, Dr.Öğr.Ü., Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
511192
Kelime öğretimi stratejileri açısından yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi kitapları üzerine bir araştırma / Research on Turkish teaching
course books as a foreign language in terms of word teaching strategies
Yazar:MEHMET SAYDAM
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ NESLİHAN KARAKUŞ
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Kelime öğretimi = Vocabulary
teaching ; Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching
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Bu araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi derslerinde kullanılan kitaplardaki kelime
öğretim stratejileri karşılaştırmalı olarak incelenmiş, buna ek olarak kitaplarda bulunmayan ve ders
öğreticileri tarafından kullanılan stratejiler tespit edilerek uygulanış yöntemleri ve sıklıkları
belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılan araştırmada veri
toplama araçları olarak yabancılara Türkçe derslerinde kullanılan Türkçe ders kitapları, uzman görüşü
alarak hazırlanmış olan yapılandırılmış gözlem formları ve ders öğreticileri tarafından doldurulmuş
olan anketler kullanılmıştır. Araştırma yabancı dil olarak Türkçe derslerinde kullanılan İstanbul
Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe, Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe, Gazi Üniversitesi
Yabancılara İçin Türkçe başlangıç seviyesi A1 kitapları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
bulunan, ders süreçlerinin takip edilmesi için hazırlanmış olan yapılandırılmış gözlem formu İstanbul
Üniversitesi Dil merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi, Gazi Üniversitesi
Türkçe Öğretim Merkezlerinde bulunan üçer sınıfta uygulamaya tabii tutulmuştur. Araştırmanın veri
toplama araçlarından olan anketler Ankara, İstanbul, Kastamonu, Trabzon, Gaziantep, Tiflis,
Saraybosna, şehirlerinde bulunan toplam 90 okutmana uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi kitaplarında bulunan stratejilerin uygulandığı etkinlik alanlarının
ve sıklıklarının değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Belirlenmiş olan kelime öğretim stratejilerinin
hepsinin mevcut kitaplarda bulunmadığı görülmüştür. Ders öğreticilerinin kelime öğretimi stratejileri
konusunda alan bilgisi ve farkındalık eksikliği olduğu görülmektedir.
The aim of this research is to analyse comparatively the vocabulary teaching strategies in the
coursebooks used in the courses of teaching Turkish as a foreign language and also to determine the
practice methods and the frequencies of the strategies that are not found in the coursebooks but used by
the instructors of the course. Of the qualitative research methods, the case study was used in the
research and Turkish coursebooks used in the courses of teaching Turkish to foreigners, the structured
observation form prepared in accordance with the expert opinions and the questionnaire forms applied
to the instructors of the course were used as the data collection tools. The research was carried out in
the scope of the beginning level A1 coursebooks including Istanbul University Turkish for Foreigners,
Institute of Yunus Emre Yedi İklim Turkish, Gazi University Turkish for Foreigners in the courses of
teaching Turkish as a foreign language. The structured observation form having been prepared to
follow the lesson process was applied to each three classrooms in İstanbul University Language Centre,
Yıldız Teknik University Turkish Teaching Centre, Gazi University Turkish Teaching Centre. The
questionnaire form was applied to 90 instructors from Ankara, İstanbul, Kastamonu, Trabzon,
Gaziantep, Tiflis and Saraybosna. The results acquired from the findings can be summarised as
follows: it was found out that the the usages and frequencies of the strategies in the coursebooks of
teaching Turkish as a foreign language showed much variety, and all of the vocabulary teaching
strategies determined were not available in the present coursebooks, and also the instructors lacked of
the knowledge and awareness about the vocabulary teaching strategies.
Tez No İndirme Tez Künye
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Yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımında Nasreddin Hoca
fıkralarının b2 seviyesinde değerlendirilmesi / Evaluation of Nasreddin
Hoca jokes in level b2 in cultural transfer in Turkish teaching for
foreigners
Yazar:ELİF TURGUT YEŞİLYURT
Danışman: DOÇ. DR. NESLİHAN KARAKUŞ
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi
Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:
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2019
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Bu araştırmanın genel amacı; Nasreddin Hoca fıkralarının kültürel bağlamda incelenmesi ve yabancı
dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılabilirliğini belirlemektir. Çalışmada önce dil ve kültür kavramları
açıklanmış, iki kavram arasındaki bağ, yabancı dil öğretimi boyutunda ele alınmıştır. Bu bağlamda
yabancı dil öğretiminde kültür aktarımının yeri ve önemi anlatılmış, kültürel aktarımın Avrupa ortak dil
çerçeve programı çerçevesinde gerçekleşmesinde yazılı metinler ve sözlü kültür ürünlerinin işlevine
değinilmiştir. Daha sonra Türk zekâsının ve dehasının kültür elçiliğini yapan Nasreddin Hoca
tanıtılmış; onun fıkralarının genel yapısı ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Nasreddin Hoca
fıkralarının yabancılara Türkçe öğretiminde hangi yapısal ve içerik özellikleriyle kullanılabileceği
meselesinin yanında, ayrıntılı olarak fıkraların taşıdığı kültürel değerler aktarılmaya çalışılmıştır.
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Farklı yazarların
yorum ve derlemeleriyle hazırlanmış 7 adet Nasreddin Hoca fıkrası, yabancılara Türkçe öğretiminde
metinlere yansıyan kültürel öge ve alt ögeler dikkate alınarak doküman analizi yöntemiyle seçilmiş ve
kültürel aktarım bağlamında kullanılabilirliğinin tespiti için uzman görüşüne sunulmuştur.
Uzmanlardan gelen puanların "Lawshe tekniği" ile kapsam geçerlilik oranlarının tespit ve
değerlendirmesinden sonra çalışmanın uygulama bölümüne geçilmiştir. Fıkralar, yarı yapılandırılmış
form aracılığıyla 34 kişilik Yıldız Teknik Üniversitesi B2 seviyesi TÖMER öğrencilerine sunulmuş;
öğrenci yorumları fıkraların kültürel değeri, seviyeye göre anlaşılabilirliği, dil öğretiminde
kullanılabilirliği, öğrenci beğeni ve tercihleri açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmadan
elde edilen sonuç ve bulgulara göre öğrenci uygulaması sonuçları ile uzman görüşleri analizi birbirini
destekler niteliktedir. Yapısal özelliklerinin yanında toplum ve insan hayatının iç içe geçtiği Nasreddin
Hoca fıkraları, geçmişi ve bugünü yansıtan renkli birer aynadır. Yabancı öğrenciler fıkralar aracılığı ile
hem kaynak kültür ile hedef kültür arasında bağ kurabilecek hem de Türkçeyi öğrenirken, Türk
insanını ve Türk toplumunu tanıyacaklardır. Bu tez, Nasreddin Hoca fıkralarının, sahip olduğu kültürel
nitelikler ile yabancı dil öğretiminde daha fazla yer alması gereğine kaynak teşkil etmektedir.
The general aim of this study is to examine the Nasreddin Hodja anecdotes in a cultural context and to
determine their usability in teaching Turkish as a foreign language. In the study, the concepts of
language and culture were firstly explained and the connection between the two concepts was
discussed within the scope of foreign language teaching. In this context, the place and importance of
cultural transmission in foreign language teaching was explained and the functions of written texts and
oral culture products were discussed in order to fulfill cultural transmission within the common
European framework of reference for language program. Later, Nasreddin Hodja was introduced and
the general structure and characteristics of his anecdotes were emphasized. In addition, which
structural and content characteristics of Nasreddin Hodja anecdotes could be used in teaching Turkish
to foreigners was explained and the cultural values carried by the anecdotes were tried to be conveyed.
In this study, document analysis method which is from qualitative research designs was used. 7
Nasreddin Hodja anecdotes prepared with the comments and compilations of different authors were
selected by document analysis method while the cultural elements and sub-elements reflected to the
texts were taken into consideration in teaching Turkish to foreigners and then presented to the expert
opinion in order to determine their usability in the context of cultural transfer. After the determination
and evaluation of the content validity ratios of the expert scores by "Lawshe technique", the application
of the study was started. The anecdotes were presented to 34 B2 level TÖMER students of YTU
through semi-structured forms. The students' comments were examined and evaluated in terms of
cultural value of the anecdotes, their comprehensibility, their usability in language teaching, their
likability and preferability by the students. According to the results and findings obtained from the
study, the results of the students' applications and the analysis of expert opinions supported each other.
Nasreddin Hodja's anecdotes, in which social and human life intertwine along with their structural
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characteristics, are a colored mirror reflecting the past and the present. Foreign students will be able to
connect the source culture with the target culture through these anectodes while learning Turkish and
get to know Turkish people and Turkish society, as well. This thesis constitutes a source of the need for
the Nasreddin Hodja anecdotes to be more involved in foreign language teaching with the cultural
characteristics they have.
Nesrin Altun, Dr.Öğr.Ü., Kocaeli Üniversitesi Eski Türk Dili
Tez No İndirme Tez Künye
566919
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Suriyeli öğrencilerin yazmada
yaşadıkları zorluklar / The difficulties faced by Syrian students in writing
Turkish as a foreing language
Yazar:YILMAZ ÇELİK
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ NESRİN ALTUN
Yer Bilgisi: Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Eğitim sorunları = Education
problems ; Suriyeliler = Syrians ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu
öğrenciler = Foreign domestic students ; Yazma başarısı = Writing success
; Yazma becerisi = Writing skills ; Yazım sorunları = Writing problems ;
Öğretim = Teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
91 s.

Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada Yabancı Dil Olarak Türkçe öğrenen Suriyeli
öğrencilerin yazma alanında yaşadıkları sıkıntılar belirlenmeye çalışılmıştır. Yabancı dil öğretiminde
yazma önemli bir yere sahiptir. İnsanlar kendilerini resmi kurumlara veya karşıdaki kişiye yazılı olarak
ifade etme mecburiyetinde kalır. Bu da Yazma eğitiminin önemini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin
yazma eğitimi alanında yaptıkları yanlışlar bulunmaya çalışılmıştır. Alfabe farklılıklarından dolayı
yapılan hatalar, yeni tanıştıkları seslerde yaptıkları yanlışlar, kelime hataları gibi sorunlar dikkate
alınmıştır. Suriyeli öğrencilerin Ana dillerinin Arapça olması, Türkçe ve Arapça arasındaki büyük
farklılıklarda göz önünde bulundurulmuştur. Öğrencilerin Latin alfabesinde birbirine çok karıştırdıkları
sesler tespit edilmiştir. Bu çalışmamızda yapılan yazma hataları örneklerle gösterilmiştir. A seviyesi
Türkçe yazma sorunları üzerinde durulmuştur. Bu çalışmamızda yazma sorunlarının çözümünde
yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmuştur.
This study is based on how Syrian students face some difficulties while they are trying to write Turkish
language as a foreign language. Writing in foreign language has a particular situation. People are
obliged to express themselves to the formal and informal institutions. Therefore, this indicates that
writing has a significant impact. Hence, it has tried to discover the mistakes of students in Turkish
writing field. Due to alphabetic differences, mistakes they made in new sounds, word mistakes are
taken into consideration. The fact that the mother tongue of Syrian students are Arabic, great
differences between Turkish and Arabic are deal with in this study. Latin alphabet and its sounds are
frequently mixed each other by Syrian students. Additionally, writing errors are proven with examples
in this study. Turkish writing difficulties for A level are emphasized. In this study, the issues that need
to be taken into consideration in solving the writing problems and the issues to be considered are
emphasized.
Nesrin Sis, Prof., İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
452184
Yabancılara Türkçe öğretiminde Gass'ın ikinci dil edinimi modeli'nin söz
varlığını geliştirmeye etkisi / The impact of Gass's second language
acquisition model for developing vocabulary in Turkish teaching as a
second language
Yazar:AYŞE ATEŞ

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2016
366 s.
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Danışman: DOÇ. DR. NESRİN SİS
Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Kelime öğrenme = Vocabulary learning ; Söz varlığı = Vocabulary ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı uyruklu
öğrenciler = Foreign domestic students ; Yabancılar = Foreigners ;
Ölçekler = Scales ; İkinci dil öğrenimi = Second language learning
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 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 pretest, 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
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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.
Nevin Akkaya, Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
265504
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde halk hikayelerinden
yararlanma / Using folk tales while teaching Turkish as foreing
language
Yazar:SERPİL ÖZDEMİR
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NEVİN AKKAYA
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Halk hikayeleri = Folk tales ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2010
139 s.

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.
In this study the question ?if folk tales can be used while teaching Turkish as a foreign language? was
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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.

Tez No İndirme Tez Künye
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
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil becerileri = Language skills ; Dilkültür = Language-culture ; Dört dil becerisi = Four language skills ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2012
160 s.

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
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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.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 cultureThe 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.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
317702
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için ulaçların (zarf- fiillerin)
Onaylandı
öğretimine yönelik materyal geliştirme / Selecting and developing
Yüksek
teaching/learning materials?how to teach foreigners the gerunds
Lisans
Yazar:AYLİN KASAPOĞLU
Türkçe
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NEVİN AKKAYA
2012
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe 152 s.
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi = Grammar ;
Dilbilgisi-eylem = Grammar-verb ; Dilbilgisi-zarf = Grammar-adverb ;
Materyal geliştirme = Material development ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language
learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
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
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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.Functional methods, communicative approach and taskbased 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.
Tez No İndirme Tez Künye
342365
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

Durumu
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 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, thematicallyrelated, 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
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
381140
Kültürel yaklaşımın Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
uygulanması ve öğrenci görüşleri / The implementation of cultural
approach in teaching turkish as a foreign language and learners' thoughts
on this implementation
Yazar:HİMMET SARITAŞ
Danışman: YRD. DOÇ. NEVİN AKKAYA
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil-kültür = Language-culture ; Kültür = Culture ; Kültürlerarası
iletişim = Intercultural communication ; Kültürlerarası yeti = Intercultural
competence ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language learning ; Öğrenci görüşleri =
Opinions of students

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2014
406 s.

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. 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
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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 languageculture 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.
Tez No İndirme Tez Künye
430712
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Türk masallarından
yararlanılması / The use of Turkish tales in teaching Turkish as a foreign
language
Yazar:NEBAHAT SENA BAYRAKTAR
Danışman: DOÇ. DR. NEVİN AKKAYA
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Masallar = Tales ; Türk
masalları = Turkish tales ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
132 s.

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
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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.
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.
Nezir Temur, Prof., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
486003
Türkiye'de Türkçe öğrenen Arap öğrencilerle Mısır'da Türkçe öğrenen
öğrencilerin yazma becerisi gelişiminin karşılaştırılması ve çözüm
önerileri (Mısır Yunus Emre Enstitüsü ve Gazi TÖMER örneği) / The
comparison of developments for writing skills of Turkish language in
Egypt and Arab Turkish learners in Turkey and solution proposal
Yazar:REHAB ABDELNABY MOHAMED SAYED
Danışman: DOÇ. DR. NEZİR TEMUR
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler
ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Araplar = Arabs ; Dil öğretimi = Language teaching ; Mısır = Egypt
; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil =
Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Yabancılar =
Foreigners ; Yazma becerisi = Writing skills

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2017
132 s.

Bu çalışmada Mısır'da Türkçe öğrenen öğrenciler ile Türkiye'de öğrenen öğrencilerin yazma
becerisinde özellikle Duyulan geçmiş zaman kullanılmasının karşılaştırılması ve sorunların çözüm
önerileri amaçlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Yunus Emre Enstitüsü Mısır şubesi ve Gazi
Üniversitesi TÖMER 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında A1-A2 düzeyde Türkçe öğrenen Arap
öğrencilerin yazma becerisinde (duyulan geçmiş zaman) karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bunlara
yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Yukardaki adı geçen eğitim merkezlerinde Türkçe öğrenen Arap
öğrencilere ile anket formu dağıtılmış ve verileri toplanmıştır. Çalışmada öğrencilere sunulan sorular
dört ana başlık etrafında toplanmış olup, bu başlıklar, Arapça ve Türkçe'nin alfabe farklığı, dört temel
dil becerilerini öğrenirken karşılaştıkları sorunlar, duyulan geçmiş zaman kullanılması, Türkçedeki bazı
sesleri telaffuz ederken karşılaşılan sorunlar, Arapça ve Türkçe arasında ortak kelimeler, dil becerileri,
öğretim elemanları ve materyal eksikliğidir. Bu başlıklarda toplam 49 soru yer almıştır. Araştırmanın
sonucunda Arap öğrencilerin, duyulan geçmiş zaman, ses bilgisi, konuşma becerisi, telaffuz, alfabe
gibi hususlarda sorun yaşadığı belirlenmiştir.
In this study, it is aimed to compare the students who learn Turkish in Egypt, especially in the past
tense and the solution of the problems. The aim of this research is to determine the problems of the
Arabic students at the level of A1-A2 at the Yunus Emre Institute in Egypt and at the Gazi University
TÖMER 2016-2017 Academic Year to determine the problems they have encountered and present
Solution for them. In the above-mentioned Turkish education centers, data were collected using a
questionnaire form with Arab students learning Turkish. The questions presented to the students were
gathered around four main themes: Arabic and Turkic alphabet varieties, the problems of the four basic
language skills encountered in learning, the use of past tense, the problems encountered when
pronouncing some Turkish voices, common Words between Arabic and English,, Lack of instructors
and materials. These titles have a total of 49 questions. As a result of the research, it was determined
that Arab students had problems such as past tense, voice knowledge, speech skill, pronunciation,
alphabet.
Tez No İndirme Tez Künye

Durumu
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587867

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik hazırlanan ders
Onaylandı
materyallerinde uygulamalı halk bilimi alanındaki konulara ait tema ve
Yüksek
söz varlığının kullanımı / The use of theme and vocabulary of applied folk Lisans
science in the course materials prepared for teaching Turkish as a foreign Türkçe
language
2019
Yazar:ZEYNEP ŞULE ZENGİN
79 s.
Danışman: PROF. DR. NEZİR TEMUR
Yer Bilgisi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü / Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı
Konu:Halk Bilimi (Folklor) = Folklore
Dizin:

Bu yüksek lisans tezinde evrensel bilinçten yerele, kültürlerarası iletişim yöntemiyle hazırlanan ders
materyallerinde, hedef dile ait temel kültürel unsurlardan uygulamalı halk biliminin temel konularına
dair dil içerikleri ve temalarıyla hedef kitle için planlanan dil öğrenme sürecinin daha hızlı
gerçekleşeceği düşüncesi tartışılmıştır. Hedef kitleye dilin sahip olduğu kültürel unsurlara ait söz
varlığının anlamlı mesaj araçlarıyla verilmesi hem dil öğrenim sürecinin hızlı gelişmesini sağlayacak
hem de kültürlerarası etkileşim ve iletişim için zemin hazırlayacaktır. Uygulamalı halk bilimi
unsurlarına ait tema ve söz varlığının dil öğretim materyallerinde kullanılması ile kültürlerarası iletişim
sağlanacak ve bu yolla temel dil becerilerini geliştirerek anlamlı dil girdileriyle öğrenme süreci daha
hızlı ve etkili hâle getirilecektir.
In this thesis, the idea that the language learning process will be realized faster in the target audience is
discussed with the language teaching materials prepared with the language contents and themes related
to the basic subjects of applied folklore from universal consciousness to local, intercultural
communication method and basic cultural elements of the target language. Giving the audience the
vocabulary of the cultural elements of the language through meaningful message tools will provide a
rapid development of the language learning process and prepare the ground for intercultural interaction
and communication. It provides intercultural communication by using the themes and vocabulary of the
applied folklore elements in the language teaching materials and thus improves the basic language
skills and makes the learning process faster and more effective with meaningful language inputs.

Nigar İpek Eğilmez, Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
602004
Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçe yeterlik algı
düzeyleri ve Türkçe yazılı anlatımlarındaki yazım yanlışları / Turkish
proficiency perception levels of students who learn Turkish as a second
language and spelling mistakes in Turkish written expressions
Yazar:DUYGU KIVRAK
Danışman: DOÇ. DR. NİGAR İPEK EĞİLMEZ
Yer Bilgisi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
130 s.

Bu araştırmanın amacı, ana dili Arapça olan, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçe
yazılı anlatımlarında yaptıkları yazım yanlışlarının, sözcük kullanım hatalarının ve Türkçe yeterlik
algılarının tespit edilmesi; öğrenci ve öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi; çözüme
yönelik öneriler geliştirilmesidir. Araştırma, "yakınsayan paralel karma desen" ile desenlenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Mardin'in Yeşilli ilçesindeki bir
ortaokulda öğrenim gören, ana dili Arapça olan, Türkçeyi sonradan öğrenen 54 ortaokul 7. sınıf
öğrencisi ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında Mardin'in Yeşilli ve Artuklu ilçelerinde görev yapan,
ana dili Arapça olan ve Türkçeyi sonradan öğrenen 40 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Ayrıca
Türkçe Yeterlik Algı Ölçeği için aynı okulda ve aynı sınıf düzeyinde öğrenim gören ve Türkçeyi ikinci
dil olarak öğrenmiş olan 98 ortaokul öğrencisine ulaşılmıştır. Öğrencilerin yazılı anlatımlarında
karşılaşılan yanlışlar içerik analizi tekniği kullanılarak tespit edilip gruplandırılmıştır. İçerik analizinde
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veriler, yazım yanlışları ve sözcük kullanım hataları açısından değerlendirilmiştir. Öğrencilerin yazım
ile ilgili yaptıkları yanlışlar "Cümle başındaki sözcüğün ilk harfinin küçük yazımı", "Cümle içinde
sözcüğün ilk harfinin büyük yazımı", "Sözcük içinde harfin/harflerin büyük yazımı", "Cümle içinde
sözcüğün bütün harflerinin büyük yazımı", "Özel adların baş harfinin küçük yazımı", "Başlıktaki
sözcüklerin ilk harfinin küçük yazımı", "Sözcüğün yanlış yazımı", "Soru edatı olan 'mı'nın bitişik
yazımı", "Bağlaç olan 'de'nin bitişik yazımı", "Bağlaç olan 'ki'nin bitişik yazımı", "Bulunma durumu
eki olan '-de'nin ayrı yazımı", "Soru edatının başlıkta büyük yazımı", "Ünsüz harfler", "Ünlü harfler",
"Ek eylemin ayrı yazımı", "Birleşik fiillerin ayrı yazımı", "Yapım ekinin ayrı yazımı" ve "Metin
içerisinde sözcük yerine rakam kullanımı" olmak üzere on sekiz başlık altında; sözcük kullanım
hataları ise "Yanlış yardımcı eylem kullanımı", "Yanlış sözcük kullanımı", "Gereksiz ek kullanımı",
"Gereksiz sözcük kullanımı", "Tamlayan eksikliği", "Dolaylı tümleç eksikliği", "Nesne eksikliği", "Ne
… ne bağlacıyla birlikte yanlış sözcük kullanımı", "Sözcüğün yanlış yerde kullanımı", "Yardımcı
eylem eksikliği", "Yanlış ek kullanımı", "Fiil eksikliği", "Durum eki eksikliği", "Yapım eki eksikliği"
ve "Diğer yanlışlıklar" olmak üzere on beş başlık altında incelenmiştir. Öğrencilerin yazım yanlışları
ve sözcük kullanım hataları birlikte ele alındığında yaptıkları 1159 hatadan 1053'ünün (%91) yazımla
ilgili, 106'sının (%9) sözcük kullanımıyla ilgili olduğu tespit edilmiştir. İncelenen yazılı anlatım
kâğıtlarında yazım ile ilgili toplam 1053 yanlış tespit edilmiştir. Yazım ile ilgili yanlışlar içerisinde
%38,55 oranla en çok yanlışın cümle içinde sözcüğün ilk harfinin büyük yazımında yapıldığı
görülmüştür. Öğrencilerin, özellikle harflerin büyük veya küçük yazımı konusunda fazlasıyla dikkatsiz
oldukları belirlenmiştir. Sözcük kullanım hataları içerisinde %19,81 ile en yüksek yanlış oranının
yanlış ek kullanımında olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin, ekleri cümle içinde uygun şekilde nasıl
kullanacakları konusunda sorun yaşadıkları görülmüştür. Öğrencilerin Türkçe algı düzeylerini ölçmek
amacıyla Türkçe Yeterlik Algı Ölçeği geliştirilmiş ve ölçek, 98 ortaokul 7. sınıf öğrencisine
uygulanmıştır. Ölçeğin uygulanmasının ardından yapılan analizler sonucunda değişkenlerin istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öğrenci ve öğretmenlerin yazım yanlışları ile
ilgili görüşlerinin belirlenmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Formlar 3 alan
uzmanının görüşleri alınarak geliştirilmiştir. Anket sonucunda görüşülen 40 öğretmenden 25'inin
(%62,5), ana dili Arapça olan öğrencilerin Türkçe edinmekte zorlandıklarını; görüşülen 54 öğrenciden
42'sinin (%78), ana dillerinin Arapça olmasının Türkçe edinmelerini zorlaştırmadığını düşündüğü
tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçeyi daha
etkin kullanmalarının sağlanması ve öğrencilerle sık sık Türkçe konuşma, yazma çalışmalarının
yapılması önerilir. Anahtar kelimeler: Türkçe öğretimi, ikinci dil, yazılı anlatım, yazım yanlışı, sözcük
kullanımı.
The purpose of this study is improving suggestions to sollutions in writing mistakes, word usage in
written expressions, determining proficiency of perception in Turkish and wiev of students and
teachers about th eissue by native speakers of Arabic who learn Turkish as a foreign language. This
study which is a survey research has been figured by "convergin parallel pattern." Target population of
the study is composed of 40 secondary school teachers who are native speakers of Arabic, work in
Yeşilli and Artuklu districts of Mardin in 2018-2019 Academic year and 54 secondary school 7th grade
students who are native speakers of Arabic studying in a school in Yeşilli, Mardin in 2018-2019
Academic year. Moreover, it has been reached for 'Turkish Low Proficiency Perception' to 98 students
that take the education in the same grade and level and learn Turkish as a second language.Mistakes
encountered in their written expressions are detected and categorized qualitatively by using content
analysis. In content analysis data is assessed with regards to writing mistakes and word usage. Mistakes
made by learners regarding writing are examined under eighteen titles namely: 'starting with lowercase at the beginning of the sentence', 'capital writing of first letter of the word in the sentence',
'caapital writing in a word', 'capital writing all letters in the sentence', 'lower-case writing of first letter
of proper nouns', 'lower-case writing of first letter of words in title', 'misspelling the word,' 'attached
writing of affix 'mi' which is a interrogative', 'attached writing of affix 'de' which is a conjunction ',
'attached writing of 'ki' which is conjunction', 'unattached writing of 'de' which is locative case suffix',
'large writing of the interrogative affix in title', 'consonants',' vowels', 'unattached writing of
predicative', 'unattached writing of compound verbs, unattached writing of derivational affix' and 'using
the number instead of lexical item in the text' ;mistakes regarding word usage are examined under
fifteen titles namely ; 'using wrong auxiliary verb ', 'using wrong word', 'using unnecessary affix',using
unnecessary word', 'defining deficiency', indirect object deficiency', 'object deficiency', 'wrong word
using with neither nor conjunction', 'using of the word in the wrong place', 'auxiliary verb deficiency',
'using of wrong affix', 'verb deficiency', 'case suffix deficiency', 'derivational affix deficiency', and
other mistakes. When it is taken together mistakes about writing and word usage by learners, ıt is
detected that total mistakes done by learners are 1159, 1053 (%91) of them are about writing, 106 (%9)
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of them are about word usage. It is detected total 1053 mistakes about writing in examined writing
expression papers. It is understood that writing mistakes of all, with %38,55 rate, the most mistakes are
done 'capital writing of first letter of the word in the sentence'. Word usage mistakes of all, with
%19,81 rate, the highest mistake rate is using wrong affix. It is understood that the learners have
problem about how they use affixes properly in sentence. Turkish Proficiency Perception Scale was
developed to measure students perception of Turkish language and the scale was applied to seventh
grade students in 98 secondary schools. After the application of the scale, it was found that the
variables did not show statistically significant difference. To determine the teachers and the students
views about text mistakes, semi-structured forms has been conducted.These forms has been developed
by the idea of 3 experts. As a result of the survey, 25 (%62,5) of interviewed 40 teachers say that the
learners who are native speakers of Arabic have difficulty to learn Turkish. However, 42 (%78) of 54
learners state that although they are native speakers of Arabic, they have not difficulty to learn Turkish.
In the light of this research, it is recommended for the students who use the Turkish as a second
language to use the language more efficiently, speak Turkish frequently and wiriting exercices.
Keywords: Teaching Turkish, second language, written expression, writing mistakes, using of words.

Nihal Çalışkan, Doç.Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Türk Dili
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
336087
Yabancılara Türkçe öğretiminde dil ihtiyaç analizi: Bosna-Hersek örneği / Onaylandı
The language needs analysis in teaching Turkish to foreigners: An
Yüksek
example of Bosnia Herzegovina
Lisans
Yazar:ÖNDER ÇANGAL
Türkçe
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NİHAL ÇALIŞKAN
2013
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
127 s.
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
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 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.
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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 subdimensions 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
Tez No İndirme Tez Künye
434573
C1 düzeyindeki Türkçe öğrenirlerinin yazılı anlatımları üzerine bir hata
analizi / An error analysis of c1 level Turkish learner's written
compositions
Yazar:WAAD ESAWİ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NİHAL ÇALIŞKAN
Yer Bilgisi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Dil problemleri = Language problems ; Dil öğrenimi = Study of
languages ; Hata analizi = Error analysis ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yazılı
anlatım = Written expression ; Öğrenme = Learning

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
200 s.

Küreselleşen Dünyanın neden olduğu bazı yakınlaşmalar, dil öğretimi ve öğrenimini daha önemli hale
getirmiş, bu sebeple sayısı günden güne artan dil öğrenirleri dil öğretimini ön plana çıkarmıştır.
Dünyada Türkçe öğrenirlerinin sayısının artması, Türk dilinin öğretimi alanındaki çalışmaların sayısını
ve niteliğini arttırmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmalardan bir kısmı da hata analizine yöneliktir.
Çalışma kapsamında Gazi Üniversitesi TÖMER'de eğitim gören CI düzeyindeki 34 Türkçe öğrenirinin
yazılı anlatımları yazım, morfoloji, leksikoloji ve söz dizimi bakımından değerlendirilerek hata
analizine tabi tutulmuştur. Öğrencilerin hata tipleri, ve hata sıklık düzeyleri tespit edilerek
sınıflandırılmış, tablolar halinde sunulmuştur. Her hata için muhtemel düzeltim önerisinde
bulunulmuştur. Çalışmada yazım hatalarının beklenenin üstünde görüldüğü tespit edilmiş; morfolojide
özellikle hal eklerinin kullanımında hata yapıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın artan dil öğretimi
çalışmalarına bir basamak olacağı ve Türkçe öğretimi alanında öğretim yöntem ve tekniklerinin
geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
Language teaching and learning has become very important due to the increasing number of language
learners in today's global World. Turkish is one of the world languages of which learners has been
ascending rapidly for he last decade. This brings with the methodological issues and problems related
to Turkish teaching. In this context, the scientific work dealing with teaching Turkish as a
foreign/second language has mounted up. Error analysis is one of the current topics in this area. In this
study, the written compositions of 34 Turkish learners were analyzed in terms of spelling and
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punctuation, morphology, lexicology and syntax errors. The types and frequencies of errors were
described, and presented in tables. An optional and prospective error correction was made for each of
the errors in the study. The most problematic areas were that of spelling and punctuation and case
marking in nominal inflection. This study has contributed to explore the problematic themes and topics
of Turkish for learners.

Nilüfer Tapan, Prof., Emekli
Tez
İndirme Tez Künye
No
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

Durumu
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 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.
Tez
İndirme
No
53219 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma
izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni
olmayan tezlerin basılı kopyalarına
Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla
(TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

Tez Künye

Durumu

Birinci dilin ikinci dil üzerindeki etkileri: Onaylandı
Anadilleri Türkçe, ikinci dilleri Almanca Yüksek
olan Türk çocuklarının "ad durumları" Lisans
isimli dilbilgisel yapıyı kullanımlarına Türkçe
dair karşılaştırmalı bir inceleme /
1996
Yazar:BİRSEN SAYINSOY
81 s.
Danışman: PROF.DR. NİLÜFER
TAPAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi /
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Alman Dili ve Edebiyatı =
German Linguistics and Literature ;
Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Almanca = German ; Anadil =
Mother tonque ; Dil etkileşimi =
Language interaction ; Dil öğrenimi =
Study of languages ; Dilbilgisi-ad durum
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ekleri = Grammar-case endings
11. Türkische Zusammenfassung Bundan yıllar önce ekonomik nedenlerle Almanya'ya gitmek zorunda
kalan ve misafir işçi diye adlandırılan göçmenler, zamanla ailelerini de yanlarına alıp bu ülkeye
yerleşmek duru munda kaldılar. Yabancı bir kültürün içinde yaşarken, kendi geleneksel değerlerine sıkı
sıkıya bağlı kalarak, onları kaybet memeye çalıştılar. Birinci kuşak göçmenler kendileri için yabancı
bir dil özelliği taşıyan Almanca'yı öğrenememişlerdir. Buna karşılık ikinci ve üçüncü kuşağın
temsilcileri olan çocukları ailelerinden farklı olan toplumsallaşma süreçlerini Almanya'da
gerçekleştirdikleri için Almanca'yı aileleri gibi yabancı bir dil olarak değil de, Türkçe'nin yanında
'ikinci bir dil' olarak benimsemişlerdir. Bu çocuklar bir yandan Almanca'yı ikinci bir dil olarak
öğrenme sürecini yaşarken, öte yandan da Türkçe kurslarına gönderilip anadillerinin eğitimini aldılar
ve bu arada ailelerinin isteği üzerine Kur' an kurslarına devam ettiler (bk.Anketler). 11.01-24.01.1994
tarihleri arasında Almanya'da bir okulun 5. sınıf öğrencisi olan 5 Türk çocuğunun dilsel yapıdaki
gelişim lerini saptamak amacıyla yapılan bu çalışma, sözkonusu çocuk ların iki hafta gibi bir süreyi
kapsayan zaman diliminde iki ayrı dilde ayrı ayrı yazmış oldukları serbest metinleri temel almak74tadır. Bu çalışma Almanca ve Türkçe'de "Ad durumlarını ve adların eylemlere bağlı olarak
kullanımlarını" dilbilgisel bir çerçevede karşılaştırarak.bu 5 öğrencinin her iki dildeki hata larını ortaya
koymak ve bu anlamda da sorunlarını somut bir temele dayandırmayı amaçlamıştır. Bu nedenle
çalışmanın 1. bölümünde dil edinim türlerini, yön temlerin ve edinim süreçlerini etkileyen faktörleri ele
aldım. Bu bağlamda da dil edinim türlerini- 'birinci dil edinimi', 'ikinci dil edinimi', 'yabancı dil
öğrenimi/edinimi' ve 'yeniden edinim' kavramları ile tanımlayarak, birbirinden farklılık gösteren yan
ları ile belirlemeye çalıştım. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise çocukların ikinci dil edini minde, kendi
anadillerinin yardımcı mı yoksa güçlükler yaratan bir faktör mü olduğu sorusunu temel aldım. Burada
ayrıca ikinci dil edinimi konusunda yapılan çalışmalarda ortaya atılmış varsayımlardan yola çıkarak,
anadilin ikinci dili öğren me sürecindeki önemini, işlevini getirdiği engelleri ve yarattığı sorunları ele
aldım. İkinci dili öğrenmek zorunda kalan çocukların dilbilgisel yapı da karşılaşabilecekleri sorunları
saptanmasında yardımcı ola cağını düşündüğümden, dördüncü bölümde "hata"nm ne olduğunu, hangi
yöntemlerle saptanabileceğini, "hataların" sınıflandırılmasını ve nedenlerini kuramsal düzlemde saptan75maya çalıştım. Bu bölümde ayrıca dil edinim sürecinde, dil öğrenimini kolaylaştıran
stratejilerin.neler olabileceğine de değindim. Yine aynı bölümde iki ayrı çözümleme biçimi olan
"yanlış çözümlemes"i ve "karşılaştırmalı analiz" kavramlarını ayrı ayrı ele alarak çalışmanın metin
incelenmesinde izlenilen yöntem lerine de değinmiş oldum. Beşinci bölümde ise çocukların dilbilgisel
yapılardaki hata larını saptayarak, dilsel düzlemdeki gelişmelerini ortaya koya cak varsayımlar öne
sürülmüştür. Bir sonraki bölümde çocukların metinleri ile yapmış olduğum çalışmaya hazırlık olarak
kuramsal bir altyapı oluşturma amacıyla, altıncı bölümde Almanca ve Türkçe dilbilgisel yapılarının
gerektirdiği "ad durumlarını ve adların eylemlere bağlı birimler" olarak incelenmesini karşılaştırmalı
olarak gerçekleştirdim. Yedinci bölümde bu çalışmanın temelini oluşturan ve serbest metinleri yazan
çocukların doldurdukları anketler temel alı narak çocuklar tanıtılmış, verilerin nasıl elde edildiği
vurgulan mış, ve metin değerlendirme çalışmalarında temel alınan faktör ler ve bu değerlendirmelerin
nasıl gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. 76Sekizinci bölümde ise daha önceki bölümlerde kuramsal
olarak belirlediğimiz veriler doğrultusunda çocukların yazmış olduğu Almanca ve Türkçe metinler
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Almanya'da yaşayan Türk çocuklarının Almanca metinlerde
yaptıkları hatalar, anadillerinden yola çıkılarak temellendirilmeye ve bu anlamda anadilin ikinci dil
edinimine etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar, bu çocukların anadil
edincinin güçlendirilmesi gereğini vurgulamıştır. 77
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95 SONUÇ VE ÖZET Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine hazırladığım ve Yük sek Lisans Tezi olan
bu çalışmamda, Türkçe Öğreniyoruz kitap larının alıştırma bölümünü, İngilizcenin bir yabancı dil
olarak öğ retimi için hazırlanmış olanT/îe New Cambridge English Course 1 kitabının alıştırma bölümü
ile karşılaştırarak, değer lendirmeye çalıştım. Ayrıca, kitapların yöntemsel farklılıklarını, özellikle
alıştırma bölümlerini inceleyerek karşılaştırırken, aynı zamanda yabancılara Türkçe öğretiminin
iletişimsel yöntemin il keleri uyarınca sürdürülmesinin uygunluğu ve yararını araştırıp tartışmaya
çalıştım. Türkçe Öğreniyoruz serisinin ilk üç kitabı, başlıca Dilbil gisi - Çeviri ve Dilsel - İşitsel
Yöntem kullanılarak oluşturulmuş tur. Öğrencinin, amaç dili özgürce kullanabilmesine hazırlayıcı ni
telikte alıştırmalara, üçüncü kitapta az da olsa yer verilmiştir. Dördüncü ve son kitapta, ilk üç kitabın
aksine dilbilgisine yer ve rilmemiş, başlıca alıştırma biçimlerini tartışma ve yazma alıştır maları
oluşturmaktadır. Bu alıştırmalar ile, öğrencilerin, artık amaç dili özgürce kullanabilecekleri varsayılır.
Bilindiği gibi, iyi bir eğitimin başlıca koşullarından biri, alıştırmaların öğrenciyi ezberciliğe itmemesi
ve yaratıcı, üretici olmaya yönlendirmesidir. Ancak, Türkçe Öğreniyoruz kitaplarındaki alıştırmaların,
özellikle ilk üç kitapta, öğrenciyi yaratıcı olmaya yönlendirecek özellikte olmadıkları görülmektedir.
The New Cambridge English Course kitabındaki alıştırma lar incelendiğinde, Türkçe Öğreniyoruz
kitaplarına göre daha fazla çeşitlilik gösterdikleri görülmektedir. TNCEC'da, dört dil becerisi ne daha
ilk konudan itibaren önem verilmiş, öğrencinin kendi dü şüncesini belirttiği fikir ve kültür
karşılaştırması alıştırmaları, basit yapılarla da olsa, başlangıç seviyesinden itibaren yaptırıl mıştır.
Türkçe Öğreniyoruz kitapları, gramer ve özellikle sözcük öğretiminde öğrenciyi ezberciliğe itmektedir.
Sözcükler bir bağlam içinde öğretilmediği için, öğrenci sözcüğün durumsal ve işlevsel kullanımını,
değişik anlamlarını öğrenememektedir. Öğrencilerin dildeki sosyal anlamı kavramaları ve ifade
edebilmelerine yönelik alıştırmalar bulunmamakta ve öğrenciye iletişimsel strateji bece-96 risi
kazandınlmamaktadır. Kitaptaki alıştırmaların amacı, öğren cilerin doğru dilbilgisi yapılarını
üretebilmelerini sağlamaktır. İletişim yetisi ise sadece dördüncü kitaptaki tartışma ve yazma
alıştırmalarında ele alınmaktadır. Bu ise yeterli değildir. Türkçe Öğreniyoruz serisinin ilk üç kitabında,
günümüzde dil öğretiminde eskiye göre daha fazla önem verilen iletişim be cerisi göz ardı edilmiştir.
Yabancı dil öğretiminin tarihsel gelişi mi içinde yöntemlerin geçirdiği süreçler sonucunda, özellikle
son senelerde İletişimsel yönteme verilen önem artmıştır. Bir yabancı dil ders kitabı hazırlanırken, en
başta iyice değerlendirilmesi ge reken temel unsur, hedef kitlenin niteliği ve amaçları ile
gereksinimlerinin belirlenmesi, böylece kitabın elde edilecek veriler doğrultusunda en iyi şekilde
meydana getirilmesinin sağ lanmasıdır. Bunun için, gereksinim çözümlemesi' nden faydala- nılmalı,
uygulanacak yöntemler de tespit edilecek bulgulara göre belirlenmelidir. Türkiye'de bulunan ve Türkçe
öğrenmek isteyen yabancıların dilsel sorunlarından başlıcası, karşılaşacakları ileti şimsel problemler
olacaktır. Ancak, Türkçe Öğreniyoruz kitapları nın, öğrencilere iletişimsel becerinin kazandırılması
açısından ek sik yönleri görülmektedir. Öğretilen dilbilgisi teorik düzeyde kal makta, soyut kurallar
olmaktan öteye gidememekte, gerçek bildiri şim bağlamındaki alıştırmalar ile hayata
geçirilmemektedir. Bu kuralların pekiştirilmesinde, iletişimsel alıştırmalardan da yarar lanılması
yerinde olacaktır. İletişim bağlamı içinde öğrenilen dil, öğrenciye çok daha anlamlı gelecektir.
Dilbilgisi yapıları, drill veya dönüştürüm alıştırmaları gibi mekanik alıştırmalar ile tekrarlama ve
alışkan lık oluşturma şeklinde öğretildikten sonra, üretici alıştırmalarla desteklenmelidir. Kanımca
yabancılara Türkçe öğretiminde, ileti şimsel beceriye ağırlık verilmesi ve bir yandan da sistemli bir dil
bilgisi öğretimi yapılması amaçlara daha fazla hitap edecek ve öğ rencilerin gereksinimlerini daha fazla
karşılayacaktır. Bu arada, alıştırma ve okutulan metinlerin öğrenciye anlamlı gelecek, düşün dürücü,
fikir alış verişinde bulunmaya yönlendirici, gerçek bildiri şim bağlamında olmalarının öğrenimi daha
etkili hale getirdiği de unutulmamalıdır. Öğrenciyi yaratıcılıktan ve üreticilikten uzaklaş tıran mekanik
alıştırmalar, dilbilgisi kuralları ve formüller de ya-' bancı dil öğretiminde belli bir yere ve öneme sahip
olmakla birlik te, öğretimi baştan sona bunların üzerine kurmak doğru değildir. Yabancılara yönelik
Türkçe öğretiminde, iletişimsel beceriye ağır lık verilmesi ve bunun yanında da dilin sisteminin
öğretilmesi, dil-96 risi kazandınlmamaktadır. Kitaptaki alıştırmaların amacı, öğren cilerin doğru
dilbilgisi yapılarını üretebilmelerini sağlamaktır. İletişim yetisi ise sadece dördüncü kitaptaki tartışma
ve yazma alıştırmalarında ele alınmaktadır. Bu ise yeterli değildir. Türkçe Öğreniyoruz serisinin ilk üç
kitabında, günümüzde dil öğretiminde eskiye göre daha fazla önem verilen iletişim be cerisi göz ardı
edilmiştir. Yabancı dil öğretiminin tarihsel gelişi mi içinde yöntemlerin geçirdiği süreçler sonucunda,
özellikle son senelerde İletişimsel yönteme verilen önem artmıştır. Bir yabancı dil ders kitabı
hazırlanırken, en başta iyice değerlendirilmesi ge reken temel unsur, hedef kitlenin niteliği ve amaçları
ile gereksinimlerinin belirlenmesi, böylece kitabın elde edilecek veriler doğrultusunda en iyi şekilde
meydana getirilmesinin sağ lanmasıdır. Bunun için, gereksinim çözümlemesi' nden faydala- nılmalı,
uygulanacak yöntemler de tespit edilecek bulgulara göre belirlenmelidir. Türkiye'de bulunan ve Türkçe
öğrenmek isteyen yabancıların dilsel sorunlarından başlıcası, karşılaşacakları ileti şimsel problemler
olacaktır. Ancak, Türkçe Öğreniyoruz kitapları nın, öğrencilere iletişimsel becerinin kazandırılması
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açısından ek sik yönleri görülmektedir. Öğretilen dilbilgisi teorik düzeyde kal makta, soyut kurallar
olmaktan öteye gidememekte, gerçek bildiri şim bağlamındaki alıştırmalar ile hayata
geçirilmemektedir. Bu kuralların pekiştirilmesinde, iletişimsel alıştırmalardan da yarar lanılması
yerinde olacaktır. İletişim bağlamı içinde öğrenilen dil, öğrenciye çok daha anlamlı gelecektir.
Dilbilgisi yapıları, drill veya dönüştürüm alıştırmaları gibi mekanik alıştırmalar ile tekrarlama ve
alışkan lık oluşturma şeklinde öğretildikten sonra, üretici alıştırmalarla desteklenmelidir. Kanımca
yabancılara Türkçe öğretiminde, ileti şimsel beceriye ağırlık verilmesi ve bir yandan da sistemli bir dil
bilgisi öğretimi yapılması amaçlara daha fazla hitap edecek ve öğ rencilerin gereksinimlerini daha fazla
karşılayacaktır. Bu arada, alıştırma ve okutulan metinlerin öğrenciye anlamlı gelecek, düşün dürücü,
fikir alış verişinde bulunmaya yönlendirici, gerçek bildiri şim bağlamında olmalarının öğrenimi daha
etkili hale getirdiği de unutulmamalıdır. Öğrenciyi yaratıcılıktan ve üreticilikten uzaklaş tıran mekanik
alıştırmalar, dilbilgisi kuralları ve formüller de ya-' bancı dil öğretiminde belli bir yere ve öneme sahip
olmakla birlik te, öğretimi baştan sona bunların üzerine kurmak doğru değildir. Yabancılara yönelik
Türkçe öğretiminde, iletişimsel beceriye ağır lık verilmesi ve bunun yanında da dilin sisteminin
öğretilmesi, dil-
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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
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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
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Dil ve kültürün birbiriyle iç içe geçmiş ve birbirini etkileyip biçimlendiren iki kavram olduğu gerçeği
temel alındığında yabancı dil öğretiminin de kültürden bağımsız olması düşünülemez. Bir yabancı dili
öğrenmenin sadece kaynak dildeki sözcük ve tümcelerin hedef dildeki karşılıklarım öğrenerek, başka
bir deyişle kaynak ve hedef dil arasında basit bir kod değişikliği yaparak gerçekleşemeyeceğinin
anlaşılması, yabancı dil öğretiminin başlıca amacı olarak görülen iletişime verilen önemi gittikçe
arttırmaktadır. Bu doğrultuda yazılan ders kitaplarının da kültür aktarımı aracılığı ile bireyler arasında
doğru ve etkin iletişimi sağlaması ve onları, farklı olana hoşgörüyle bakmalarım olanaklı kılacak bir
farkındalık düzeyine getirmesi beklenmektedir. Bu çalışma, yabancı dil öğretiminde kültür kavramının
önemini ortaya koymayı ve New Headway İngilizce ders kitaplarını sözü edilen beklentiler açısından
incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Considering the fact that language and culture are two notions which affect, shape and are embedded
into each other, it is impossible to think foreign language teaching free from culture. Communication,
which is seen as the main aim of foreign language teaching, is gradually given more importance as it is
understood that learning a foreign language cannot be possible by merely learning the meanings of
source language's words and phrases in target language, in other words, by simply changing codes
between source and target languages. Textbooks written from this point of view are expected to,
through culture, enable correct and effective communication among individuals, and take them to a
level of awareness which will make them tolerant against the differences. This study aims at putting
forth the importance of culture in foreign language teaching, and analysing and evaluating New
Headway English textbooks through mentioned expectations. in
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Tez No İndirme Tez Künye
214943
`Hitit Ders Kitapları' örneğinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
kültür aktarımı sürecine çözümleyici ve değerlendirici bir bakış /
Ananalytical and evaluative look at the process ef culture transfer in
teaching Turkish as a forign language in Hitit Maincourse Series
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
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kültür = Culture ; Kültürel etki
= Cultural effect ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching
; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2007
181 s.

Günümüzde yabancı dil ögretiminde iletisime verilen önem gitgideartmaktadır. Yabancı bir dili
ögrenmek için sadece o dilin kelime ve dilbilgisiyapılarını ögrenmek yeterli degildir. Dil ve kültür
arasındaki yakın iliski, bir dile odilin kültürünü ögrenmeden egemen olunamayacagı gerçegini ortaya
koymaktadır.Yabancı dil ögretimi için kullanılan ders kitaplarının da bu dogrultuda yazılarakkültür
aktarımı yoluyla ögrencilerin kültürel farkındalıgını artırması ve farklı olanakarsı hosgörüyle
yaklasmalarını saglayarak iletisim becerilerini gelistirmesibeklenmektedir. Bu çalısmada, yabancılara
Türkçe ögretimi baglamında derskitaplarında kültür aktarımı Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı
Dil Arastırma veUygulama merkezi TÖMER'de kullanılan Hitit serisi kitapları esas alınarak
belirliölçütlere göre incelenmis ve degerlendirilmistir.
Communication in foreign language teaching is gradually attached moreimportance in today?s world.
Mastering the vocabulary and grammatical structures ofa particular language is not sufficient to learn a
foreign language. The closerelationship between language and culture reveals the fact that it is
impossible tomaster a language without learning its culture. Therefore, the coursebooks used
forteaching a foreign language are expected to be written in such a way that willimprove students?
communication skills by raising their cultural awareness andhelping them develop a kind of tolerant
attitude towards the different via culturetransfer. In this study, culture transfer through textbooks has
been analysed andevaluated following certain criteria within the context of teaching Turkish
toforeigners based on `Hitit? series, which are used in Ankara University Turkish andForeign
Languages Research and Application Center, TÖMER.
Tez No İndirme Tez Künye
214930
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarası etkileşim odaklı
yaklaşım uyarınca metin çalışmaları / Text studies in accordance with
the approach focused on intercultural methods of teaching Turkish as a
foreign language
Yazar:FİLİZ PEHLİVAN
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
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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2007
123 s.

?Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Etkileşim OdaklıYaklaşım Uyarınca Metin
Çalışmaları? adlı tez çalışmasında, Hakan YILMAZtarafından yazılmış bulunan ve DİLMER'de ders
kitabı olarak okutulan TürkçeOkuyorum 1, 2, 3 metin kitapları çerçevesinde yabancı dil olarak Türkçe
öğretimindemetinlerle kültürel öğelerin aktarımı irdelenmiştir.Bu çalışma esnasında yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde kültüreetkileşim, kültür aktarımı, kültür aktarımı yöntemleri, metin sunuşları,
metinalıştırma biçimleri üzerinde durulmuş ve metinlerle ilgili uygulama çalışmalarına yerverilmiştir.
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In my this master thesis titled ?Text Studies in Accordance with the ApproachFocused on Intercultural
methods of Teaching Turkish as a Foreign Language?, thequotation of cultural elements has been
researched within the context of ? TeachingTurkish as a Foreign Language?, as seen in the texts of
Türkçe Okuyorum 1, 2, 3 textboks written by Hakan YILMAZ, and used by the Dilmer Turkish
LanguageTeaching Center.Particular attention has been given to cultural interaction, cultural
quotationwith its methods, presenting texts and sample exercises on texts. In addition, appliedpractical
exercises have been mentioned in the texts.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
214586
Türkçenin yabancılara öğretiminde ulaçların düzeylere göre incelenmesi / Onaylandı
A study of gerunds according to levels şn teaching Turkish to foreigners Yüksek
Yazar:FATMA ZEYNEP KOŞUCU
Lisans
Danışman: PROF. DR. NİLÜFER TAPAN
Türkçe
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı 2007
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
140 s.
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi-ulaç = Grammargerund ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu
öğrenciler = Foreign domestic students ; Yabancılar = Foreigners
Günümüzde yabancı dil öğrenmenin; insanlık değerlerinin paylaşımı ve kültürlerarası bildirişim
açısından önemi yadsınamaz. Bu bağlamda Türkçeyi yabancı dil olaraköğrenenler de kuşkusuz bu
süreçte bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Karşılaşılanzorluklardan biri de ulaçların öğretilmesidir. Bu
tez çalışmasında yabancılara Türkçeöğretimi bağlamında ulaçlar; Ankara Üniversitesi Türkçe ve
Yabancı Dil Araştırma veUygulama Merkezi (TÖMER)' nde yabancılara Türkçe öğretirken kullanılan
HİTİT 1-2-3 kitapları esas alınarak incelenmiş ve öngörülen dil düzeylerine uygun olupolmadıkları
irdelenmiştir. Ulaçların düzeylere göre öğretiminde kullanılanalıştırmaların, okuma ve dinleme
metinlerinin dil öğretme amacına yönelikuygunlukları değerlendirilmiştir.
The importance of learning a language appraised from the angle of sharinghumanitarian values and
intercultural communication cannot be denied in today'sworld. 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 befaced 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 areused to teach Turkish to
foreigners, by Ankara University Turkish and Foreign Language Research and Application Center
(TOMER) to find out whether they aresuitable or not according to projected language levels. The
suitability of readingand comprehension texts used in teaching gerunds and the exercises that have
beenimplemented in each course level, have been evaluated according to thepurpose directed towards
teaching a language.
Tez No İndirme Tez Künye
257969
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ortaçların incelenmesi ve öğretimi
-Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı orta 2 örneğinde- /
Teaching of participles in Teaching Turkish As A foreign language-In
The Case Of Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Orta 2 Course Book
Yazar:DİLEK PİRİNÇ
Danışman: PROF. DR. NİLÜFER TAPAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Öğretimi Bilim
Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language teaching ;
Dilbilgisi = Grammar ; Kitaplar = Books ; Ortaçlar = Verbal adjective ;
Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe kitaplar = Turkish books ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2010
180 s.
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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.
Tez No İndirme Tez Künye
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

Durumu
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 metingörsellik 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

Nuray Alagözlü, Prof., Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
370430
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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
İngilizce
2014
126 s.
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Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi
= Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
; Örtük program = Hidden curriculum ; İngilizce = English
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 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.
Tez No İndirme
504324

Tez Künye
Muzaffer İzgü öykülerindeki söylem biçeminin yabancı dil
olarak Türkçe öğretimine uygunluğu / A stylistic analysis of
Muzaffer İzgu's stories as an instrument for teaching Turkish
as a foreign language
Yazar:ÖYKÜ MERCAN
Danışman: DOÇ. DR. NURAY ALAGÖZLÜ
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:Biçimbilim = Morphology ; Dilbilgisi = Grammar ;
Eleştirel söylem çözümlemesi = Critical discourse analysis ;
Hikaye = Story ; Söylem = Discourse ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
; İzgü, Muzaffer = İzgü, Muzaffer

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
145 s.

Bu çalışmanın amacı, Muzaffer İzgü'nün dil kullanımını biçembilim açısından ele almak ve
betimlemektir. Bu amaçla seçilen Muzaffer İzgü hikayelerinin, John Haynes'in öne sürmüş olduğu
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biçembilimsel çözümleme yöntemiyle, biçembilimsel çözümlemeleri yapılmıştır. İkinci olarak, yapılan
çözümlemeler sonucunda, her bir hikâye genel olarak Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminde materyal
amaçlı kullanım açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada biçembilimsel olarak çözümlenmek üzere 3
öykü seçilmiştir. Dayak Birincisi, Ayılar da Ağlar, Robinson'un Anıları isimli bu öyküler, Muzaffer
İzgü'nün öykülerinde en sık seçtiği üç konuyu, sırasıyla devlet organlarını, toplumu ve siyaseti
eleştirmektedir. Öyküler bu üç konuda olacak şekilde rastgele seçilmiştir. Araştırmada her bir öykünün
biçembilimsel çözümlemesi Haynes'in 11 aşamalı eleştirel söylem biçembilim yöntemi ile yapılmıştır.
Bu çözümleme yöntemi, metinlerin hem dilbilgisel hem de anlamsal yönden çözümlemesine olanak
vermektedir. Yapılan çözümlemeler sonucunda, İzgü'nün bu üç öyküsünün yabancılar tarafından
anlaşılabilmesi için, yalnızca Türkçe dilbilgisinin yeterli olmayacağı, toplumsal ve kültürel bilgi
birikiminin de öğrenende bulunması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. İzgü'nün dili, anadili konuşurları
için akıcı ve basit olsa da cümle yapıları ve zamanları başlangıç ve orta seviye öğrenenler için
zorlayıcı, ileri seviyedeki öğrenenler için ise pek çok yapının bir arada görülebilmesi için bir avantaj
niteliğindedir. Ancak, yapıların günlük dilde kullanımı için iyi birer öykü olsalar da anlamsal boyutta
yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımları uygun olmayacaktır.
The objective of the present study is to discuss and describe the language usage of Muzaffer Izgü in
terms of stylistics. For this purpose, the selected Muzaffer İzgü stories were stylistically analyzed by
means of a stylistic analysis method that was suggested by John Haynes. Secondly, as a result of the
analyses that were made, each story has been evaluated in general in terms of its use in the teaching of
Turkish as Foreign Language as a material. In the study, three stories were selected in order to be
analyzed stylistically. The said stories, namely Dayak Birincisi, Ayılar da Ağlar, Robinson'un Anıları,
criticize three themes which are most commonly discussed in stories of Muzaffer İzgü, which are
government bodies, society and politics. The stories were randomly selected as to be in these three
themes. The stylistic analysis of each story in the study was performed by Haynes's 11-step critical
discourse stylistics methodology. The said analysis method allows the texts being analyzed both
grammatically and semantically. As a result of analyses that were made, in order for the foreigners to
understand these three stories of İzgü, it has come to the conclusion that only Turkish grammar will not
be sufficient, and the learner should also have social and cultural knowledge. Even though the language
of İzgü is fluent and simple for native speakers, sentence structures and tenses are compelling for
beginners and intermediate learners, and for advanced learners it is an advantage to be able to see
several structures together. However, even if they are good stories for everyday use of structures, they
will not be suitable to be used in teaching Turkish to foreigners on a semantic scale.

Nurettin Demir, Prof., Hacettepe Üniversitesi Güney-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tez No İndirme Tez Künye
446862
Arapça konuşurlara Türkçe isim-fiillerin öğretimi hakkında bir araştırma
/ A research about teaching Turkish noun-verbs for Arabs
Yazar:SAWSAN ABU HANNOUD
Danışman: PROF. DR. NURETTİN DEMİR
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Araplar = Arabs ; Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilgisi-isim-eylem =
Grammar-noun-verb ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı
uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
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
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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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
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

Durumu
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

610

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
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.
Tez No İndirme Tez Künye
464522
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

Durumu
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
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
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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 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

Tez No İndirme
488551

Tez Künye
Yabancı dil olarak akademik Türkçe: Sosyal bilimlerde
akademik ve teknik söz varlığı / Academic Turkish
education as a foreign language: The academic and
technical vocabulary in social sciences
Yazar:BURAK TÜFEKÇİOĞLU
Danışman: PROF. DR. NURETTİN DEMİR
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 ; Türk
Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Sosyal bilimler = Social sciences ; Söz varlığı =
Vocabulary ; Sözcükbilim = Logology ; Teknik terim =
Technical term ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2018
261 s.
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Çalışma kapsamında Türkçenin sosyal bilimler alanındaki teknik ve akademik sözvarlığının
belirlenmesi ve yabancı dil olarak akademik Türkçe derslerinde yararlanılmak üzere eğitim amaçlı
akademik sözcük listesi hazırlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sosyal bilimler alanı
arkeoloji, felsefe, iletişim, siyasal bilimler, spor bilimleri, ilahiyat, tarih, psikoloji, coğrafya, sanat,
sosyoloji, antropoloji, şehir planlaması, turizm, eğitim, ekonomi, dilbilim, edebiyat olmak üzere 18
alana ayrılmıştır. Bu 18 alanda, her biri en az 100.000 (mak. %5+) sözcükbirim olmak üzere 20052016 yılları arasında yayımlanan 58 dergiden 385 makale derlenmiş ve toplam 1.854.157
sözcükbirimlik bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanında bulunan sosyal bilimlerdeki her bir
alt alan, teknik söz varlığı olarak kabul edilmiş ve bu söz varlığı unsurlarından sıklığı 10 ve
yukarısında olan sözcükbirimler tekrarlarından arındırılarak değerlendirilmeye alınmıştır. Belirlenen
teknik söz varlığındaki sözcükbirimler; kavram değeri taşıyan sözcükler, fiiller, edatlar ve bağlaçlar
olarak sınıflandırılmıştır. Kavram değeri taşıyan sözcükler de kendi içerisinde terimler, bilimsel
Türkçeye yönelik kullanımlar ve diğer alt derlemlerle ortak sözcük sayıları ve kullanımları açısından
değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda sosyal bilimlerdeki 18 alt alanda ortak olarak geçen
sözcüklerden, sıklığı 100'den fazla olan sözcüklerden, genel bilimsel Türkçeye yönelik kullanımlardan,
fiillerden, edat ve bağlaçlardan oluşan, eğitim amaçlı bir akademik Türkçe sözcük listesi oluşturularak
yabancı dil olarak akademik Türkçe öğrencilerinin, eğitimcilerinin, materyal tasarımcılarının ve
araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.
Within the scope of the study, it was aimed to determine the technical and academic vocabulary of
Turkish language in the field of social sciences and to prepare an academic word list for educational
purpose to be used in academic Turkish courses as a foreign language. Towards this end, the social
sciences are divided into 18 areas, namely archeology, philosophy, communication, political sciences,
sports sciences, theology, history, psychology, geography, art, sociology, anthropology, urban
planning, tourism, education, finance, linguistics and literature. A database of 1,854,157 lexemes was
created through compiling a minimum of 100,000 lexeme (max 5% +) from 385 articles from 58
magazines published between 2005 and 2016 in these 18 areas. Each sub-field in the social sciences in
this database is regarded as a technical vocabulary and by clearing the words with a frequency of 10
and higher from the repetition, words with concept values were categorized as verbs, prepositions and
conjunctions. Besides, the words which have concept values were evaluated within themselves in terms
of terminological words, words for scientific Turkish and words which are common to other subcorpora. As a result of the study, an educational academic vocabulary consisting of the words which
are common to the 18 sub-areas of social sciences, words with a frequency greater than 100 and words
for general scientific Turkish as well as prepositions, conjunctions and verbs was created and made
available for the use of learners of Academic Turkish as a foreign language, trainers, material designers
and researchers.
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
534540
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine İngiliz katkısı / The British
Onaylandı
contribution to teaching Turkish as a foreign language
Doktora
Yazar:ŞENAY SARAÇ
Türkçe
Danışman: PROF. NURETTİN DEMİR
2018
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
259 s.
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Türk-İngiliz ilişkileri = Turkish English relations ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe kitaplar = Turkish books ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign
language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Öğretim yöntemleri = Teaching methods ; İngilizler = British
Türkçenin bir bilim dalı olarak incelenmesi ve öğretilmesi ile ilgili çalışmaların tarihi eskiye dayanır.
Yerli ve yabancı araştırmacılar konu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Çalışmamızda,
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine İngilizlerin katkıları incelenmiştir. İngilizlerin yayılmacı
politikalarından dolayı kendi dillerini farklı ülkelerdeki insanlara tanıtma ve öğretme konusundaki
tecrübelerini ve başarılarını göz ardı edemeyiz. Bu anlamda kendi dilleri dışındaki bir dili öğretmek
için yazdıkları kitapların incelenmesinin ve kitaplarda hangi konuların, nasıl ele alındığının
araştırılmasının ileride yazılacak kaynaklar açısından olumlu bir birikim oluşturacağı ve malzeme
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geliştirme konusunda olumlu bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İngiliz yazarlar tarafından 17.
yüzyıldan günümüze kadar yazılan toplam 7 kitap çalışmamızın örneklemini oluşturmuştur. Bu
çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilere ulaşmada doküman analizi, verilerin
incelenmesinde ise betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmamız için ele alınan kitaplar
hazırlamış olduğumuz kitap inceleme ölçütlerine göre incelenmiştir. Çalışmamızın sonucunda
İngilizlerin Türklerle olan ilişkilerinin tarihçesinin ve niteliğinin belirlenmesinin yanı sıra İngilizlerin
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenirken ne tür amaçlar taşıdıkları ve bu amaçlardaki tarihsel değişimin
saptanması öngörülmektedir. Ayrıca kitapların incelenmesiyle, Türkçenin yabancı dil olarak
öğretilmesinde izlencelerin ve öğretim tekniklerin kullanımları ile ilgili verilere ulaşılmıştır. Bunun
yanı sıra, kitaplarda kullanılan öğretim tekniklerinde ve izlencelerdeki değişimlerin tarihsel bir
düzlemde ortaya çıkacağı varsayılmakta ve kitaplarda ele alınan konu başlıklarının ve ünitelerin
hazırlanmasındaki amaçların belirlenmesinin ileride Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
hazırlanacak malzemelere farklı bir bakış açısı kazandıracağı öngörülmektedir. Kitaplar tarihsel bir
süreç içinde inceleneceğinden İngilizlerin Türk algıları ve Türkçe öğrenme nedenlerindeki değişimlerin
belirlenmesinin de kitaplardaki kültür aktarımına nasıl yansıdığını görebilmemiz açısından önemlidir.
Kitapların incelenmesiyle Türk dilindeki ve söz varlığındaki tarihsel değişimin ve gelişmenin ortaya
çıkmasının da Türk dil tarihi için iyi bir kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir.
The studies on Turkish has a very long history, and it has been dealt by not only local scholars but also
international scholars. In this study, the British contribution to teaching Turkish as a foreign language
has been investigated. We cannot deny the experience and success of the British in introducing and
teaching the English language to people in different countries due to their imperialistic policies. Thus,
an investigation of the books written by the British in a different language than their own, the subjects
they included in their books, and the means of handling the subjects will provide a positive
contribution to the subject of materials development. Seven books written by British writers has
formed the sample of our study, and qualitative methods have been used. In our research we have
investigated the chosen books based on the criterias that we have developed. In concluding the
research, reaching an understanding of the nature of the historic relationship between the British and
the Turks, the motivation of the British to learn Turkish as a foreign language and the historic
transformation of this motivation is expected to be revealed. With the investigation of the books, we
have been able to find the transformation of the syllabi and the teaching methods in a historical
platform, and identifying the topics that were included in the books has enabled us with a different
perspective in materials development. As the books have been investigated historically, observing the
changes in the perception of the British towards the Turks, the changes in the motivation to learn the
Turkish language and the presentation of the cultural aspects in the books may also make a contribution
in the field. The historical changes in the Turkish language and vocabulary that are revealed by the
investigation of the books may be a source for the study of Turkish language history.

Tez No İndirme Tez Künye
553170
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik yazma öğretimi /
Teaching academic writing in Turkish as a foreign language
Yazar:GOHAR SEYEDI
Danışman: PROF. DR. NURETTİN DEMİR
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:Akademik yazı = Academic writing ; Akademik yazı öğretimi =
Academic writing teaching ; Dil öğretimi = Language teaching ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign
language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazma
öğretimi = Writing training

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
164 s.

Çalışmada sosyal bilimlerin farklı bölümlerinde lisansüstü eğitim gören veya mezun öğrencilerin
akademik yazma sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştır. Çalışma kapsamında akademik dilin özellikleri,
öğrencilerin akademik yazma sorunları ve üniversitelerin akademik eğitim politikaları
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Akademik dilin özellikleri dergilerden seçilen 32 makaleyi inceleme
yoluyla belirlenmiştir. Bu özellikler doğrultusunda öğrencilerin akademik yazma sorunlarını tespit
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etmek amacıyla toplam 12 yabancı ve 5 Türk öğrencinin yazılı anlatımları belli ölçütler çerçevesinde
incelenip sınıflandırılmıştır. Daha sonra 12 lisansüstü öğrenci ve 4 alan uzmanıyla üniversite
öğrencilerinin akademik dil sorunlarıyla ilgili görüşme yapılarak nitel veriler elde edilmiştir. Çalışma
sonucunda elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Değerlendirme
doğrultusunda, yabancı öğrencilerin dil bilgisi, sözcükler ve terimler konusunda yaşadıkları sorunlar,
ana dilden aktarımlar ve yetersiz akademik Türkçe öğretimi sonucunda ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
Yabancı ve Türk öğrencilerin ortak sorunlarının en önemlisi ise akademik dili kullanarak alıcının
beklentilerini karşılayabilecek düzeyde akıcı, düz anlamlı ve tutarlı biçimde bir metin oluşturmada
güçlük çekmeleridir. Yapılan bu çalışmadan hareketle, yükseköğretim gören öğrencilerin akademik
amacına yönelik yazma öğretimi ve ders malzemeleri düzenlenmesi için öneriler sunulmuştur.
This study aims to determine academic writing problems and needs of graduate or post-graduate
students who are educated in different departments of Social Sciences. Within the scope of the study,
the characteristics of academic language, students' academic writing problems and teaching academic
language policies of universities are evaluated. The characteristics of the academic language were
identified through the review of 32 articles selected from academic journals. In order to determine the
students' academic writing problems, 12 foreign students and 5 Turkish students' written materials were
examined and classified according to certain criteria. Then, semi-structured interviews were conducted
with 12 students and 4 field experts to obtain qualitative data. The data were evaluated with descriptive
and content analysis method. In line with the assessment, foreign learners' problem with grammar,
vocabulary and terminology was the result of interlingual transfer from their mother tongue and lack of
academic language education. The common problems of both foreign and Turkish students were found
to have difficulty in using the academic language to produce a text that is fluent, literal, coherent and
can fullfil the expectations of the audience. Based on this study, some recommendations were
presented for teaching academic writing and designing materials for the academic purpose of higher
education students.
Tez No İndirme Tez Künye
553762
İran'da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi / Teaching Turkish as a foreign
language in Iran
Yazar:UMUT BAŞAR
Danışman: PROF. DR. NURETTİN DEMİR
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 öğretimi = Language teaching ; Farsça = Persian ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign
language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı
uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Yabancılar = Foreigners ;
İran = Iran

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
338 s.

Türkçenin yabancı dil olarak ilgi gördüğü ülkelerin başında İran gelmektedir. Muhtelif sosyokültürel
sınıflardan pek çok İranlı birbirinden oldukça farklı gerekçelerle Türk kültürüne ilgi duymakta ve bu
ilgi Türk dilini öğrenme isteğini beraberinde getirmektedir. Hâlihazırda İran'da Türkoloji bölümleri,
Tahran Yunus Emre Enstitüsü ve özel dil kurslarında İranlıların yabancı dil olarak Türkçe öğrenme
isteklerine cevap verilmektedir. Bir merkez tarafından koordine edilmeyen İran'daki yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi faaliyetlerinin hemen hemen her aşamasında ülkeye ve hedef kitleye özgü sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın konusunu İran'daki güncel yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi çalışmaları oluşturmaktadır. Başkent Tahran'da yoğunlaşan ve Isfahan, Şiraz, Meşhet, Zencan,
Tebriz, Urumiye, Merega, Erdebil gibi şehirlerde de görülen Türkçe öğretimine yönelik çalışmaların
diğer pek çok ülkeye nazaran İran'da uzun bir müddetten beri süregeldiği söylenebilir. Bu tezde,
İran'daki Türkçe öğretim çalışmaları hedef kitle, ihtiyaç analizi, öğretmenler, öğretim ortamları,
öğretim araçları, ölçme değerlendirme araçları ve öğrenme çıktıları bakımından incelenmiştir.
Ardından öğrenme sürecine odaklanılarak İranlı hedef kitlenin amaç dil öğreniminde karşılaştığı
güçlükler, farklı yöntemlerle elde edilen veriler ışığında dört temel dil becerisi için ayrı ayrı tespit
edilmiştir. Ayrıca söz konusu güçlükleri aşmak adına bazı öneriler sıralanmıştır. Bunlara ek olarak
İran'da, Türkçe öğretimi genelgeçer yabancı kitle için hazırlanmış dil öğretim materyalleri ve
yöntemleriyle yürütülmektedir. Fakat Türk dili ve kültürünün, İran'daki Türk dilliler bir tarafa Fars
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dillilerle dahi göz ardı edilemeyecek dilsel ve kültürel yakınlığı bulunmaktadır. Ortak dil ve kültür
unsurlarının dil öğretiminde işe koşulmasının hedef kitlenin motivasyonunu arttıracağı gibi öğrenmeyi
de kolaylaştıracağı ileri sürülebilir. Bu bağlamda çok dilli bir ülke olan İran'da Türkçe öğretiminin
araştırıldığı bu çalışmada, "İran'da İki veya Çok Dillilik", "Diller ve Kültürlerarasılık" gibi hususlar
üzerinde durulmuştur. Bu bölümlerde iki veya çok dilliğinin sınıf ortamına yansımalarıyla Türk ve Fars
kültürü arasındaki yakınlığın İran'da Türkçe öğretimine sağlayabileceği kolaylıklara değinilmiştir.
Araştırmanın sonunda ise İran'da uygulanabilecek yabancı dil olarak Türkçe öğretim politikası önerisi
sunulmuştur.
Iran is one of the countries where Turkish as a foreign language is very popular. Many Iranians from
various socio-cultural classes are interested in Turkish culture due to different reasons and thus, they
desire to learn Turkish. Currently, Turkology departments in Iran, Tehran Yunus Emre Institute and
private language courses are able to respond to Iranians' aspiration to learn Turkish as a foreign
language. The Turkish teaching activities as a foreign language in Iran is not coordinated by an
authority and some problems related to the place and the target audience occur in nearly every stage of
language teaching. In this regard, the issue of this research consists of teaching Turkish as a foreign
language in Iran. It can be said that the Turkish teaching activities in the capital city, Tehran and other
cities such as Shiraz, Mashad, Zancan, Tabriz, Urumiya, Maraga and Ardabil have been happening for
along time compared to other many countries. Within this scope, the Turkish teaching activities in Iran
were analyzed in terms of target audience, need analysis, teachers, instructional places, teaching tools,
testing and assessment and learning outputs. After that, the learning process was focused and the
difficulties that the Iranian target audience had in learning the Turkish were examined separately for
four language skills in the light of the data acquired with various methods. In addition, some
suggestions were given in order to deal with the aforementioned difficulties. Furthermore, Turkish
teaching in Iran is performed thanks to the language teaching materials and methods prepared for the
general target audience. However, it is clear that Turkish language and culture have a linguistic and
cultural closeness to Persian languages. It can be pointed out that using the common language and
culture elements in language teaching will lead the target audience to raise their motivation and to learn
more easily. Therefore, the elements such as "two or more multilingualism in Iran" and "language and
interculturality" were focused in this research study. The effects of the two or more multilingualism
into the classrooms and the facilities of the closeness between Turkish and Persian cultures for Turkish
teaching in Iran were also mentioned in the study. At the end of the research, suggestions on Turkish
teaching policy in Iran was offered.
Tez No İndirme Tez Künye
553166
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir kültür aktarım aracı olarak kalıp
sözler / Formulaic expressions as a medium of cultural transfer in teaching
Turkish as a foreign language
Yazar:SEMRA BAYRAKTAR
Danışman: PROF. DR. NURETTİN DEMİR
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 öğretimi = Language teaching ; Kalıp sözler = Formulaic words ;
Kültür = Culture ; Kültürel aktarım = Cultural transfer ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
245 s.

Bu çalışmanın amacı, kalıp sözlerle ilgili araştırmalara katkıda bulunarak Türkçe öğrenirlerinin
iletişimsel yeterliğini ve kültürlerarası etkileşim becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak bir veri
tabanı oluşturmaktır. Çalışmamızın odak noktasını kalıp sözlerin iletişimsel ve kültürel boyutu ile
bunun yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yansımaları oluşturmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle
günümüzün en önemli iletişim kanallarından biri durumundaki sosyal medyada kullanılan kalıp sözler
belirlenerek listelenmiştir. İki yıllık bir süreci kapsayan sosyal medya taramasında derlenen kalıp
sözler, yabancı dil öğrenirinin ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak işlev ve bağlamlarına göre
sınıflandırılmıştır. Çalışmamız 5 bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın 1. bölümünde, ilk olarak kültür,
dil ve iletişim kavramları, bunların birbiriyle etkileşimi ile kültürel iletişim kavramı üzerinde durulmuş;
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kültürün yabancı dil öğretimindeki yeri kültürlerarası iletişim çerçevesinde ele alınmıştır. Kültürel
farklılıklardan kaynaklanan sorunlar ile kalıp sözlerin kültür aktarımındaki işlevleri irdelenmiştir. Kalıp
sözün tanımı ve özellikleri, diğer kalıplaşmış dil birimlerinden farkları üzerinde durulan 2. bölümde,
Türkçe ve İngilizce literatürden hareketle "Kalıp söz nedir?" sorusuna cevap aranmıştır. Kalıp sözlerin
fonolojik, biçimbilgisel, sözdizimsel, anlamsal ve pragmatik özellikleri üzerinde durulmuştur.
Çalışmanın "Genel Bir Bakış" başlıklı 3. bölümünde; oluşturulan "Kalıp Söz Listesi"nden hareketle
kültürel değerlendirmeler yapılmıştır. Dinî inanç, yaşam tecrübesi, dünya görüşü ile duygu ve
tutumların ifade yollarının kalıp sözlere yansımaları söylem çözümlemesi yöntemiyle ele alınarak
yorumlanmıştır. Çalışmanın 4. bölümü "Yabancı Dil Öğretiminde Kalıp Sözlerin Yeri" başlığını
taşımaktadır. Bu bölümde kalıp sözlerin yabancı dil öğretimindeki yeri, konuyla ilgili öğretim
yöntemleri ile bu konuda Türkçe literatürde yer alan çalışmalar üzerinde durulmaktadır. vii Kalıp
sözlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki yerini belirlemede kitap setleri önemli bir göstergedir.
Çalışmanın 5. ve son bölümünde tarama ve doküman incelemesi yöntemiyle alanda yaygın olarak
kullanılan setlerde yer alan kalıp sözler belirlenerek Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'ndeki
yeterlikler açısından değerlendirilmiştir. Araştırma ve değerlendirmelerin sonunda yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi alanında kalıp sözlerin iletişimsel ve kültürel işlevlerinden yeterince yararlanılmadığı
görülmüştür.
This study aims to contribute to the studies of formulaic expressions frequently used in daily
communication and to compile a database which can be of use for cultivating Turkish learners'
communicative competence and cross-cultural interaction skills. The main focus of this study is the
communicative and cultural traits of formulaic expressions and its role in teaching Turkish as a foreign
language. Within this framework, we primarily attempted to make a list of formulaic expressions used
in social media as it is one of the most significant mediums of communication in the present day. The
formulaic expressions compiled during the course of two years' social media search are classified by
their functions and contexts in accordance with the needs of foreign language learners. This thesis is
divided into five main parts. In the first part, we dwelled on the concepts of culture, language,
communication and their interaction with each other and the concept of cultural communication. We
also covered the role of culture in foreign language teaching under the framework of intercultural
communication. We examined the problems arising from cultural differences and the function of
formulaic expressions in cultural transfer. In the second part, which deals with the definition of the
term "formulaic expression", its dissimilarity from other conventional linguistic items, and the
classification of formulaic expressions, we basically questioned what a formulaic expression is, and
tried to elaborate their phonological, morphological, semantic and syntactic features. In the third part
entitled "A General Look", departing from the "Formulaic Expression List", we made cultural remarks,
and interpreted the effects of religious beliefs, life experiences, world view, emotions and attitudes to
formulaic expressions based on the methodology of discourse analysis. The fourth part of the thesis is
entitled "The Role of Formulaic Expressions in Foreign Language Teaching". In this part, we studied
the place of formulaic expressions in ix foreign language teaching, the related teaching methodology
and the Turkish scientific literature on this topic. The course books are important resources to
demonstrate the role of formulaic expressions in teaching Turkish as a foreign language. In the fifth
and last part of the thesis, we identified the formulaic expressions in commonly used textbooks by
document examining method, and evaluated these expressions in terms of the competencies listed in
the European Framework for Reference of Languages. As a result of this study, it can be concluded
that the teaching methodology of Turkish as a foreign language don't take the advantage of
communicative and cultural functions of formulaic expressions at a desired level.
Tez No İndirme Tez Künye
650031
Türkçe ve Hintçe-Urduca ortak kelimeler yardımıyla Hindistanlı
öğrencilere Türkçe öğretimi / Teaching Turkish to the Indian students
with the help of common words between Turkish and Hindi-Urdu
languages
Yazar:QUABIZ MOHAMMAD
Danışman: PROF. DR. NURETTİN DEMİR
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:

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2020
269 s.
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Çalışmada ilk olarak Türkçe ve Hintçe-Urduca arasındaki güncel ortak kelimelerin tespiti yapılmıştır.
Çıkan sonuca göre Türkçe ve Hintçe-Urduca arasında 1400 güncel ortak kelime bulunmaktadır. Bu
kelimelerin tespiti yapıldıktan sonra günlük hayatta yaygın olarak kullanılanları belirlenmiştir. Daha
sonra Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve'sinde hangi seviyede ve Türkiye'de hazırlanmış olan
yabancılar için Türkçe ders kitaplarında nasıl verildikleri araştırılmıştır. Belirlenen ortak kelimeler
daha sonra A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyelerine göre sınıflandırılmıştır. Bilindiği gibi yabancı dil
öğretiminde hangi kelimenin nasıl, ne zaman ve hangi seviyede öğretileceği dil öğretimi açısından çok
önemlidir. Ortak kelimeler sadece günlük hayatta kullanılan kelimeler değildir. Tarım veya ticaretle,
hukuk veya eğitimle, sanayi ya da sağlık ile ilgili kelimeler de vardır. Ortak kelimelerin önemini
göstermek ve tezin temel dayanağını kurmak için ortak kelimeler yardımıyla A1, A2, B1, C1 ve C2
seviyelerine uygun alıştırmalar tasarlanmıştır. İlk olarak Türkçe ve Hintçe-Urduca arasındaki güncel
kelimelerin nasıl bir katkısı ve yeri olduğunu ölçmek adına dört farklı soru sorulmuştur. Elde edilen
verilere göre Hindistanlı öğrenciler Türkçe ve Hintçe-Urduca ortak kelimeler yardımıyla Türkçeyi daha
kolay öğrendiklerini ifade etmiştir. Sonradan iki farklı okuma metni hazırlanmıştır. Bu metinlerden
birinde ortak kelimeler çokça bulunmakta, diğeri ise ortak kelime olmayan metinlerdir. Uygulamayla
iki metni okuyan Hintli bir öğrencinin hangi metni daha kolay anladığı, ortak kelimenin onu Türkçe
öğrenmeye teşvik edip etmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Okuma metinleri öğrencilere verildikten
sonra, okuma-anlamaya yönelik soru sorulmuştur. Çıkan sonucuna göre ortak kelimeler yardımıyla
oluşturulmuş metnin Hindistanlı öğrencilerin okuma ve anlama becerisinde çok faydalı olduğu
görülmüştür. Okuma metni ile beraber Türkçe ve Hintçe-Urduca ortak kelimeler yardımıyla çeşitli
alıştırmalar da hazırlanmıştır. Çıkan sonucuna göre Hindistan'da Türkçe öğrenen Hindistanlı
öğrenciler, Türkçe ve Hintçe-Urduca ortak kelimeler yardımıyla Türkçeyi daha kolay ve daha istekli
öğrenmektedirler. Anahtar Sözcükler Hindistan, Türkiye, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Ortak
Kelimeler, Türkçe, Hintçe, Urduca
Common words between Turkish and Hindi-Urdu languages are the result of Turkish influence in
Indian subcontinent throughout the medieval age until the collapse of Mughal Empire. This influence
can be seen in Indian art, literature, linguistics culture and architecture. Historically, Turkish language
and literature have a significant place in Indian subcontinent as it was a medium of communication at
the courts, and elite Turks, various sovereigns and their armies during the sultanate period. Turkish
language manuscripts and related documents are still available in various libraries of India. However,
since long the connection between Turkish and Hindi-Urdu languages has not been studied
significantly neither in India, Turkey nor in other Hindi-Urdu speaking countries. It is only since last
decades that research related Turkish, Hindi Urdu has been given much emphasis. This study is based
on the common words in Turkish and Hindi-Urdu languages. The research identifies 1400 common
words in Turkish and Hindi-Urdu languages and their usage in daily life. It also highlights level of the
words provided in the Common European Framework of Reference for Languages. The study also
investigated how these words were presented in the Turkish textbooks prepared for foreigners in
Turkey. The identified common words were classified according to A1, A2, B1, B2, C1 and C2 levels,
and to show the importance of these common words this research has designed activities appropriate to
A1, A2, B1, C1 and C2 levels using the common words. Along with questions and reading text, various
activities were prepared with the help of common words between Turkish and Hindi-Urdu used in daily
life. Finally, it is found that Indian students, especially for Hindi-Urdu speaking student learn Turkish
more easily with the help of common words between Turkish and Hindi-Urdu languages. Key Words
India, Turkey, Teaching Turkish as a Foreign Language, Common Words, Turkish, Hindi and Urdu
Nuray Kayadibi, Dr.Öğr.Ü., Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
532496
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sözlü iletişim stratejileri:
Konuşma becerisi / Oral communication strategies learning Turkish as a
foreign language: Speaking skills
Yazar:MUHAMMET HÜSEYİN YAZICI
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ NURAY KAYADİBİ
Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
120 s.
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Dizin:Konuşma becerisi = Speaking skills ; Konuşma stratejileri =
Conversation strategies ; Sözel iletişim = Verbal communication ; Türkçe
= Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students
Yabancı dil öğreniminin ve öğretimin en önemli amaçlarından biri şüphesiz hedef dilde iletişim
kurabilmektir. Bu nedenle öğrenilen hedef dilin kullanıcıları ile iletişime geçebilmek o dili öğrenenler
açısından pek de kolay olmamaktadır. Bu noktada ise iletişim stratejileri devreye girmekte ve yabancı
dil öğrenenler bu stratejileri bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanmaktadırlar. Bu bağlamda bu çalışmada
yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin iletişim stratejilerini kullanma düzeyleri çeşitli
değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada Yasuo Nakatani'nin 2006 yılında geliştirdiği Sözlü
İletişim Stratejileri Envanterinin (Oral Communication Strategy Inventory) Konuşma Problemleriyle
Başa Çıkma Stratejileri (Strategies for Coping With Speaking Problems) ölçeği kullanılmıştır.
Araştırmada tarama modeli kullanmıştır. Araştırma Yunus Emre Enstitüsüne bağlı kültür
merkezlerinde Türkçe öğrenen öğrenciler ve Gazi Üniversitesi TÖMER ile Kazakistan Ahmet Yesevi
Üniversitesinde Türkçe öğrenen B1, B2 ve C1 seviyesinde 396 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin
kişisel bilgileri ise yine araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" ile toplanmıştır.
Verilerin analizinde t-testi, ANOVA ve Scheffe testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin
akıcılık ve doğruluk odaklı stratejiler ortalama puanının 3,82, beden dilini kullanma ve dikkat çekici
stratejiler ortalama puanının 3,787 mesaj azaltma ve değiştirme stratejileri ortalama puanının 2,983
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar kapsamında Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin akıcılık ve
doğruluk odaklı stratejiler ile beden dilini kullanma ve dikkat çekici stratejileri yüksek düzeyde; mesaj
azaltma ve değiştirme stratejilerini ise orta düzeyde kullandıkları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler:
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Konuşma Stratejisi, İletişim Stratejileri
One of the most important goals of foreign language learning and teaching is inarguably achieving
communication in the target language. For this reason, being able to communicate with the users of the
target language is not quite easy for learners of the language in question. At this point, communication
strategies come into play and foreign language learners apply these strategies consciously or
unconsciously. In this regard, the levels of students learning Turkish as a foreign language in the
context of applying communication strategies were examined in terms of various variables. In this
research, Oral Communication Strategy Inventory from Strategies for Coping with Speaking Problems
developed by Yasuo Nakatani in 2006 was used. The screening model was utilized in the study. The
study was carried out with 396 students learning Turkish at Cultural Centers of Yunus Emre Institude
and, level B1,B2 and C1 students learning Turkish in Gazi University TÖMER and Kazakhstan Ahmet
Yesevi University. Personal details of the students were collected by the 'Personal Information Form'
prepared by the researcher. Data analysis was conducted through T-test, ANOVA and Scheffe Tests. In
the research, it was determined that students' average score on fluency and accuracy- oriented strategies
was 3.82, the average score of the Nonverbal Strategies and remarkable strategies was 3.787 and the
average score of message reduction and alteration was 2.983. According to the results, it is identified
that students learning Turkish as a foreign language apply fluency and accuracy-oriented strategies at a
high level as well as Nonverbal Strategies and remarkable strategies. In addition, it is found that they
use message reduction and alteration strategies at a medium level. Keywords: Teaching Turkish as a
Foreign Language, Speaking Strategies, Communication Strategies
Nurşat Biçer, Doç.Dr., Amasya Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Ders programları = Curriculum ; Dil
öğretimi = Language teaching ; Eğitim programları = Education programs ;
Kitaplar = Books ; Rusça = Russian ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Öğretim yöntemleri = Teaching methods
Bu tezin amacı, Yabancı dil olarak Türkçe ve Rusça öğretiminin karşılaştırılması çerçevesinde Türkçe
ve Rusça dil kurslarında uygulanan öğretim programlarını, Türkçe/Rusça öğretiminin süresini ve
Türkçe / Rusça öğretimini karşılaştırarak değerlendirmek ve elde edilen veriler ışığında önerilerde
bulunarak yabancı dil olarak Türkçe öğretimine katkıda bulunmaktır. Türkiye'de yabancılara Türkçe
öğretiminde farklı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar hem program oluşturulmasında hem de ders
kitapları düzeyinde çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmayla Rusya ve Türkiye'de hedef ülke dilinin
öğretilmesinde her iki ülkenin programları ve ders kitapları karşılaştırılarak bazı eksiklikler ortaya
konulmuştur. Türkiye'de Ankara TÖMER ve Gazi TÖMER'deki yabancılara Türkçe öğretimi
programları, Rusya'da ise Nijegorodskiy Dobrolyubova Devlet Dilbilim Üniversitesi, Nijegorodskiy
Lobaçevskiy Devlet Üniversitesi ve Nijegorodskiy Minin Devlet Pedagoji Üniversitesindeki
yabancılara Türkçe ve Rusça dil öğretimi kurslarında uygulanan Türkçe / Rusça programları, (A2),
Poehali 1 (A1), Poehali 2. 1 (A2), Poehali 2. 2 ( A2-B1) Doroga v Rossiyu I, II, III, Okno v Rossiyu I.
II - Yeni Hitit I, II, III, Gazi TÖMER 1, 2, 3, 4, 5 ders kitapları araştırmanın dokümanlarını
oluşturmaktadır. Araştırmada, Yabancılara Türkçe ve Rusça öğretiminde ders ve yardımcı ders
kitaplarından ve kaynaklardan toplanan veriler, tasnif edilerek analiz edilmiştir. Bu çalışmada
Rusya'nın tercih edilmesinin sebebi araştırmacının yabancılara dil öğretimi konusunda bu ülkede
tecrübe sahibi olmasıdır. Araştırmacı uzun yıllar Ruslara Türkçe öğretmiş ve aynı zamanda Ruslara
İngilizce öğretimi alanında yüksek lisans derslerine öğrenci olarak devam etmiştir. Sonuç olarak hem
yabancı dil olarak Rusçanın hem de Türkçenin öğretilmesinde yararlanılan programlar ve ders
kitaplarında her iki ülkenin kendine özgü yöntemler ve kuramlar uyguladığı görülmüştür. Türkiye ve
Rusya'daki dil öğretim programlarının ve ders kitaplarının kendi içlerinde eksiklerinin olduğu
gözlenmiş ve bu çerçevede önerilerde bulunulmuştur.
The aim of this thesis is to compare the teaching programs and textbooks of foreign students attending
Turkish and Russian language courses within the framework of comparing Turkish and Russian
teaching as a foreign language and length of teaching Turkish / Russian, and evaluating teaching
courses, and making suggestions to contribute to Turkish teaching as a foreign language under light of
the data obtained. There are different problems in foreign language teaching in Turkey. These problems
are encountered both in designing programs and in writing textbooks. In this study, in order to teach
the language of the target country in Russia and Turkey, the programs of both countries, and textbooks
have been compared and some deficiencies have been put forward. TÖMER Turkish courses in Ankara
University and Gazi University, the duration of teaching Turkish, and the Turkish teaching textbooks
(Gazi Turkish for Foreigners 1, 2, 3, 4, 5; New Hitit Turkish for Foreigners 1, 2, 3 Russian courses in
preparatory faculties of Russia / Nijniy Novgorod Labochevskiy State University, Minin State
Pedagogy University, Dobrolyubov State Linguistic University; Doroga v Rossiyu 1, 2, 3; Okna v
Rossiyu 1, 2; Poehali 1, 2,1, 2.2), the course and auxiliary textbooks and sources (collected data,
sorted) in teaching Turkish and Russian to foreigners were analyzed through a deep analysis. In this
study, Russia is preferred because the researcher has experience in teaching Turkish to foreigners in
this country. The researcher has taught Turkish to Russians for many years and has also attended
English courses that were taught to Russians. As a result, both Russian and Turkish are used to teach as
a foreign language, and both state-specific methods and theories have been observed in textbooks.
Language teaching programs and textbooks in Turkey and Russia have observed deficiencies and
suggestions that have been made for better language teaching.
Oğuzhan Sevim, Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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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 ChinaShanghai 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
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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Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yazmak için konuş modelinin
üretici becerilere etkisi / The effect of the talk for writing model on
productive skills in teaching Turkish as a foreign language
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üretici (anlatma) becerilere etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışmada karma yöntem kullanılmıştır.
Araştırma deseni olarak da "ardışık sıralı desen"den faydalanılmıştır. Çalışmanın evrenini Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenen B2 düzey öğrencileri, örneklemi ise İnönü Üniversitesi TÖMER'de öğrenim
gören 17 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama aşamasında kontrol ve deney grubuna yazma ve konuşma
becerilerine dönük ön testler uygulanmıştır. Daha sonra deney grubuna yönelik model uygulamasına
geçilmiştir. Kontrol grubunda ise dersler Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim B2 Düzey Ders Kitabı'ndan
işlenmiştir. Çalışma sonunda her iki grubun ön test ve son testleri; araştırmacı tarafından hazırlanan,
güvenirlik ve geçerliği yapılan dereceli puanlama anahtarlarına göre karşılaştırılmış ve elde edilen
farklar belirlenmiştir. Çalışmada nicel verilerin çözümlenmesinde Mann Whiyney U testi, Wilcoxon
İşaretli Sıralar testi ve Ki-kare testinden yararlanılmıştır. Ölçme araçlarının güvenirlik ve geçerlik
çalışmaları kapsamında ise Krippendorff Alpha ve Kapsam Geçerlik Oranı ile Kapsam Geçerlik
İndeksi hesaplanmış ve analiz sürecinde SPPS 23.0 paket programından yararlanılmıştır. Nitel veriler
ise içerik analizi ile çözümlenmiş, aynı zamanda bu verilerin bir kısmında yüzde ve frekanslar da
hesaplanarak verilerin analiz süreci tamamlanmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda hem konuşma hem
de yazma becerisine ait elde edilen bulgulara bakıldığında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu
sonucuna varılmıştır. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin modele dair yazma ve konuşma görüş
formlarından elde edilen bulgulardan da öğrencilerin olumlu yönde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.
Sonuç: Çalışmada Yazmak için Konuş Modeli'nin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B2 düzey
öğrencilerin üretici (anlatma) becerilere anlamlı bir katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. Anahtar
Kelimeler: Yazmak için Konuş Modeli, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yazma becerisi, tek
başına konuşma becerisi, karşılıklı konuşma becerisi, B2 düzey.
Purpose: This study aims to determine the effect of the "Talk for Writing" Model on productive
(explanation) skills in teaching Turkish as a foreign language. Method: In the study, the mixed-method
approach was adopted and the "explanatory sequential design" was used as research design. The
population of the study comprises B2- level students learning Turkish as a foreign language while the
sample is composed of 17 students studying at Inönü University, TÖMER (i.e. Turkish Language
Learning Center). In the application stage, pretests were applied to the control and experimental groups
for their writing and speaking skills. Afterwards, the application of the model for the experimental
group was started. For the control group, classes were taught from Yunus Emre Institute's Yedi Iklim
B2-Level Course Book. At the end of the study, the pretests and posttests of both groups were
compared according to the validated and reliable grading key prepared by the researcher and the
differences were determined. In the study, for quantitative data analysis, U test, Wilcoxon Signed-rank
test and Chi-square test were utilized. In the scope of reliability and validity studies of the
measurement instruments, Krippendorff's Alpha and Content Validity Ratio and Content Validity
Index were calculated. SPPS 23.0 package program was used in the analysis process. The qualitative
data were analyzed through content analysis, and percentage and frequencies were also calculated for
part of these data, and the data analysis process was completed. Findings: As a result of the study,
considering the findings of both speaking and writing skills, a significant difference was found in favor
of the experimental group. Moreover, the opinion forms for writing and speaking skills showed that the
students in the experimental group had positive views for the model implemented in the present study.
Results: Based on the findings, it can be concluded that the "Talk for Writing" model made a
significant contribution to the productive (explanation) skills of B2-level students learning Turkish as a
foreign language. Keywords: Talk for Writing Model, Teaching Turkish as foreign language, writing
skill, monologue skill, dialogue skill, B2 level.
Osman Mert, Prof., Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Moğollar = Mongoşs ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Yazılı anlatım
= Written expression
Bu çalışmayla, anadili Moğolca olan öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken yaptıkları dil bilgisi yanlışlarını
tespit ederek yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve özellikle de Moğollara Türkçe öğretimiyle ilgili
hazırlanacak çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır.Çalışma grubu Türkçe Öğrenen Moğollar ve
Moğolistan Milli Üniversitesi Yabancı Diller ve Kültürler Fakültesi Türkoloji Bölümü II. ve III. sınıfta
öğrenim gören 35 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmayla ilgili veri kaynakları 2007- 2008 öğretim
yılında Moğolistan Milli Üniversitesi Yabancı Diller ve Kültürler Fakültesi Türkoloji Bölümü'nde
misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Osman MERT tarafından elde edilmiştir. Çalışma
sırasında, nitel araştırma yöntemlerinden ?doküman incelemesi? tekniğiyle elde edilen veriler ?içerik
analizi?ne tabi tutulmuştur. İçerik analizinde veriler kodlanmış; deşifre edilen hata tiplerinin istatistikî
durumları tespit edilmiş, dil bilgisi açısından değerlendirilmesi yapılmış ve birtakım önerilerde
bulunulmuştur.Çalışmanın birinci bölümünde yabancılara Türkçe öğretimi ve Moğolistan'da Türkçenin
yabancı dil olarak öğretimi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümünde Türkçe öğrenen Moğol
öğrencilerin yazılı anlatım çalışmaları ?Fonetik (Ses Bilgisi)?, ?Kavram İşaretleri?, ?İsim ve Fiil
Tabanları?, ?Kavram İlişkileri?, ?Cümle? ve ?Yazım ve Noktalama Kuralları? ile ilgili olmak üzere altı
başlık altında incelenmiş ve tespit edilen yanlışlıklar kuramsal bilgiler, açıklamalar, yanlışlıklara dair
örnekler yanlışlığın yapılma oranıyla birlikte dikkatlere sunulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise
yanlış tipleri ve bunların istatistikî durumlarından hareketle yapılan değerlendirmeyi içeren ?Sonuç?
bölümüne yer verilmiştir.
With this study, by determining the mistakes made by students whose mother tongue is Mongolian
when they learn Turkish, it is aimed to contribute to the followig studies related to teaching Turkish
especially to the Mongol students.The Mongols learning Turkish constitute the group of the study and
also Mongolia National University Foreign Languages and Cultures Faculty Turcology Department
Students constitute samples. Sources of datum have been obtained by Dr. Osman MERT who worked
as a guest lecturer at Mongolia National University Foreign Languages and Cultures Faculty Turcology
Department in 2007-2008 academic year. In the course of study data obtained by `document analysis?
technigue of qualitative research methods are made dependent on `content analysis?.In the content
analysis data are coded; the statistic situations of decoded error types are determined; its evaluation
from the grammatical point of view has been made and some suggestions have also been made.At the
first part of the study, some information about teaching Turkish and also teaching Turkish as a foreign
language in Mongolia has been given. At the second, mthe writing studies of Mongol students learning
Turkish have been evaluated under six titles such as `Phonetics?, `Concept Marks?, `Noun and Verb
Bases?, `Concept Relations?, `Sentence? and `Orthography and Punctuation Rules? and also the
determined mistakes, theoretical information, explanations. examples releted to these mistakes and the
rate of making a mistake have been presented. At the end of the study, by taking into consideration of
mistakes found from all these aspects and their statistic situations, the evaluation and some suggestions
have been made.Key Words: Teaching Turkish to Foreign People, Teaching Turkish to the Mongol,
and Grammatical Errors
Tez No İndirme Tez Künye
485700
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanmış ders kitapları ile bu
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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 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.
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Dizin:Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign
language education
Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazılı anlatımda görevli dil
ögelerinin kullanma durumlarını incelemek ve bu ögeleri nasıl kullandıklarını ortaya çıkarmaktır.
Yöntem: Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi DİLMER'de 2016-2017 eğitim öğretim
yılında B2 seviyesinde Türkçe öğrenen 100 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu amaçsal örnekleme
yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme ile seçilmiştir. Görevli dil ögeleri öğrencilerin yazılı anlatım
kâğıtlarından elde edilen veriler neticesinde sınıflandırılmıştır. Veri analizinde içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Bulgular: Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin toplam 14.337 görev ögesi
kullandıkları tespit edilmiştir. Bunların 2.366'sı hatalı, 11.971'i ise doğru kullanılmıştır. Öğrencilerin
görevli dil ögelerini çoğunlukla doğru kullandıkları, isim üzerine gelen görevli dil ögelerinde diğer
görev ögelerine göre daha çok hata yaptıkları görülmüştür. Ana dili Hint-Avrupa dil ailesinin Avrupa
kolunda yer alan öğrencilerin en az hatalı kullanım oranına sahip olduğu görülmüştür. En çok hatalı
kullanım oranı ise ana dili Ural-Altay dil ailesine mensup öğrencilerde görülmüştür. Sonuç: Çalışma
sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin görevli ögeleri kullanma durumları ortaya
çıkarılmıştır. Öğrencilerin kullandığı sözcük türlerinin kullanım sıklıklarının hatalı kullanımlarla doğru
orantılı olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencinin ana dilinin mensup olduğu dil ailesinin Türkçe ile
benzer ya da akraba olmasının hatalı ve doğru kullanım açısından etki etmediği hatta Uygurca,
Kazakça, Moğolca ve Korece gibi Türkçe ile akraba olan dilleri konuşan öğrencilerin daha çok hata
yaptıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin yaşadıkları ülkelerin eğitim sisteminin yeni bir dil
öğrenmede etkili olduğu ve iyi eğitim alan bir öğrencinin yeni bir dili daha iyi öğrendiği sonucuna
varılmıştır.
Purpose: The aim of this study is to analyze the use of functional language elements of students
learning Turkish as a foreign language in written expression and to reveal how they made use of these
elements Method: This study was conducted using the document analysis method, which is one of the
qualitative research methods. The study group consisted of 100 students learning Turkish at B2 level in
2016-2017 academic year at DILMER, Istanbul University. The study group was selected by means of
criterion sampling, one of the purposive sampling methods. The functional language elements were
classified via the data obtained from the students' written expression papers. Content analysis method
was employed in data analysis. Findings: It was ascertained that the students learning Turkish as a
foreign language made use of 14.337 language elements in total. While 2.366 of them were used
incorrectly, 11.971 of them were correct. It was observed that students mostly used the language
elements correctly and made more mistakes in those which are affixed to the nouns than others. It was
ascertained that the students whose native language is in the European branch of the Indo-European
language family have the least misuse rate. On the other hand, the highest rate of misuse belongs to the
those whose native language is in Ural-Altaic language family. Result: As a result of the study, the
skills of the students who learn Turkish as a foreign language to use the functional language elements
were revealed. It was concluded that the rate of the use of the part of speech utilized by students is
proportionate to the misuse rate. It was concluded that the fact that the language family of the student's
native language is similar or cognate to Turkish does not affect the use accuracy; furthermore, those
whose native language is cognate to Turkish such as Uigur, Kazakh, Mongolian and Korean are more
likely to make mistakes. It was also concluded that the education system of students' native country has
a prominent role in command of a foreign language and a well-educated student learns a foreign
language in a much better way.
Osman Uyanık, Prof., Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Bu çalışmanın amacı hikâye türünün öğreticiliğinden yararlanarak yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
A1-A2 seviyesindeki kişilere bir kaynak oluşturmaktır. Yabancı dil olarak Türkçe 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 A1A1 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, A1A2 levels
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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 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
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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
Oktay Selim Karaca, Prof., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yeni Türk Dili
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Bir milletin farklı milletlerle iletişime geçmesi yabancı bir dilin de öğrenilmesi ihtiyacını doğurmuştur.
Bu bağlamda her dilin öğretilmesi ve öğrenilmesi için bazı yaklaşım, yöntem ve teknikler
kullanılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihi eskilere dayansa da modern teknik ve
yöntemlerle yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi son elli yılda ivme kazanmıştır. T.C. Başbakanlık
bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı başta olmak üzere Maarif
Okulları, Yunus Emre Enstitüsü, üniversitelerin bünyesinde yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek
amacıyla açılan Türkçe Öğretim Merkezleri Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde büyük katkı
sağlamıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin dil bilgisi kurallarını öğrenmesi ve diğer dil
becerileriyle (okuma, dinleme, yazma, konuşma) öğrendiği dil bilgisi kurallarını kullanması
gerekmektedir. Çalışmamızda ele aldığımız dolaylı ve dolaysız anlatımlar konusu üç ana başlıkta ele
alınmıştır. Mevcut dil bilgisi kitapları, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kaynak kitapları ve yabancı
dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları. Tüm bu kaynaklar ve çeşitli eserlerden seçme yapılarak
örneklerle dolaylı ve dolaysız anlatım konusu incelenmiştir. Dolaysız anlatımın dolaylı anlatıma
aktarılmasında uygulanması gereken basamakların kuralları verilerek örneklendirilmiştir. Ayrıca
dolaylı ve dolaysız anlatım ile ilgili etkinlik örnekleri de sunulmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe
öğrenen kişiler için önemli bir dil bilgisi yapısı olan dolaylı ve dolaysız anlatım konusunun okuma,
anlama, yazma ve konuşma etkinliklerinde
The communication of a nation with different nations has caused the need to learn a foreign language.
In this context, some approaches, methods and techniques have been used to teach and learn each
language. Although the history of teaching Turkish as a foreign language is rather old, teaching
Turkish as a foreign language modern techniques and methods has gained momentum in the last fifty
years. Especially the Presidency of Turks Abroad and Related Communities established within the
premises of the Republic of Turkey Prime Ministry, as well as Maarif (Education) Schools, Yunus
Emre Institute and Turkish Education Centres of universities opened to teach Turkish to foreign
students at their schools, have made a great contribution to the teaching of Turkish as a foreign
language. Individuals who learn Turkish as a foreign language are supposed to learn the grammar rules
and use them with other language skills (reading, listening, writing, speaking). The subject of "direct
and indirect speech" was dealt in three main sections in our study: current grammar books, source
books of teaching Turkish as a foreign language and textbooks of teaching Turkish as a foreign
language. Compiling out of all these sources and various works, the subject of "direct and indirect
speech" was analysed through examples. The rules of the steps that should be applied in turning direct
sentences into indirect sentences were presented and exemplified. Activity examples of the subject of
"direct and indirect speech" were also presented. It is projected that giving the subject of "direct and
indirect speech"- an important language structure for people who learn Turkish as a foreign languagein reading, comprehension, writing and speaking activities will contribute to language learners' better
understanding of the subject.
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Ömer Çiftçi, Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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Alfabe farklılıklarının yabancılara Türkçe öğretimindeki etkisi / Effect of
alphabet differences in Turkish education to foreigners
Yazar:RIDVAN DEMİRCİ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER ÇİFTÇİ
Yer Bilgisi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim
Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Alfabe = Alphabet ; Dil eğitimi = Language education ; Eğitim =
Education ; Eğitim yöntemleri = Education methods ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil eğitimi = Foreign
language education ; Yabancı uyruklu = Foreign domectic ; Yabancı
uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
143 s.

Bu araştırmanın amacı, farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen ve Türkçe öğrenen yabancı uyruklu
öğrencilerin alfabe farklılıklarının yabancılara Türkçe öğretimindeki etkisini belirlemek, bu bireylerin
Türkçe öğrenirken karşılaştıkları alfabe kaynaklı sorunların hangi boyutlarda olduğunu ortaya koymak
ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmaktır. Alfabe farklılıklarının yabancılara Türkçe
öğretimine etkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemine göre düzenlenmiş ve
nitel veri toplama tekniklerinden gözlem, görüşme ve doküman inceleme kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Türkiye'deki 7 farklı üniversitenin Türkçe Öğretim Merkezlerinde öğrenim gören
yabancı uyruklu 159 öğrenci ve 5 farklı üniversitede yabancılara Türkçe öğretimi alanında görev yapan
36 öğretim elamanı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, çalışma grubunda yer alan öğrenci ve
öğretim elamanlarına uygulanan yapılandırılmış görüşme formları, öğrencilerin seviyeleri göz önünde
bulundurularak belirlenen ve dikte yöntemiyle öğrencilere yazdırılan metinler ve çalışma kapsamında
araştırmacı tarafından yapılan gözlem aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde ise içerik
analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara göre çalışma grubunda yer alan
yabancı uyruklu öğrencilerden Arap alfabesini kullananların % 55.77'si, Kiril alfabesini kullananların
% 71.43'ü, Latin alfabesini kullananların ise % 22.58'i alfabe farklılıklarının Türkçe öğrenmelerinde
sorun oluşturduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte çalışma grubunda yer alan öğretim elamanlarının
% 91.67'si de alfabe farklılıklarının yabancılara Türkçe öğretimine etkisi olduğunu düşünmektedir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme sürecinde alfabe farklılıklarından kaynaklı yaşadığı
sorunlar, öğrencinin ana diline ve ana dilinde kullandığı alfabeye göre değişkenlik göstermektedir.
Kiril alfabesini kullanan öğrenciler, Türk alfabesinde yer alan sessiz harflerin, Arap ve Latin alfabesini
kullanan öğrenciler ise sesli harflerin telaffuzunda sorun yaşamaktadır. Türk alfabesinde yer alan
harflerin yazımını konusunda ise Arap ve Latin alfabesini kullananlar sesli harflerin yazımında, Kiril
alfabesini kullananlar ise sessiz harflerin yazımında sorun yaşamaktadır. Anahtar Sözcükler Türkçe,
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Alfabe, Alfabe Farklılıklarının Etkisi.
The purpose of this research is to determine the alphabet differences' effect in Turkish education to the
foreigners for the foreign national students coming to Turkey from different countries and learning
Turkish, reveal the extent of alphabet-related problems encountered by these individuals while learning
Turkish and give suggestions intended to the solution of these problems. This study which aims at
determining the alphabet differences' effect to Turkish education was organized according to the
qualitative research method, and observation, interview and document reviews were used among the
qualitative data collection techniques. The research's study group is constituted by the foreign national
159 students studying in the Turkish Education Centers of 7 different universities and 36 instructors
working in the Turkish education field to the foreigners in 5 different universities in Turkey. The
research's data is collected through the semi-structured interview forms applied to the students and
instructors taking part in the study group, texts determined by considering the students' levels and
having written to the students with the dictation method, and observations made by the researcher
within the study scope. The content analysis was used in the analysis of collected data. 55.77% using
the Arabic alphabet, 71.43% using the Cyrillic alphabet and 22.58% using the Latin alphabet among
the foreign national students taking part in the study group think that the alphabet differences pose a
problem in their Turkish learning according to the results obtained within the study scope. However,
91.67% of the instructors taking part in the study group think that the alphabet differences have an

629

effect on the Turkish education to the foreigners. The alphabet differences related problems
encountered by the foreign national students during the Turkish learning process show a difference
according to the students' native language and alphabet used in their native language. While the
students using the Cyrillic alphabet encounter difficulty in the consonants' pronunciation, the students
using the Arabic and Latin alphabets have trouble in the vowels'' pronunciation taking part in the
Turkish alphabet. While those using the Arabic and Latin alphabets encounter difficulty in the vowels'
writing, those using the Cyrillic alphabet have trouble in the consonants' writing for the letters taking
part in the Turkish alphabet. Keywords Turkish, Turkish Education to Foreigner, Alphabet, Effect of
Alphabet Differences.
Ömer Özkan, Prof., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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expressions of foreigners learning Turkish at b1 level (example of Gazı̇
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Danışman: DOÇ. DR. ÖMER ÖZKAN
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Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ;
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anlatım = Written expression ; Yazılı anlatım becerisi = Writing skills
based
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Bu araştırmada B1 düzeyinde Türkçe öğrenen 81 dil kullanıcısının yazılı anlatımlarında bağdaşıklık
araçlarını kullanma düzeyleri değerlendirilmiştir. Bağdaşıklık metni oluşturan kelime ve cümle
yapılarının birbirleriyle oluşturdukları dil bilgisel bağlantılardır. Bu bağlantılar metnin yapısal olarak
birbiriyle ilişkili olmasını, anlamsal olarak da bir bütünlük oluşturmasını sağlayacaktır. Araştırmada
Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezinde B1 düzeyinde Türkçe öğrenen
dil kullanıcılarından uzman görüşünden yararlanılarak belirlenen 10 konudan birini seçerek bir yazı
oluşturmaları istenmiştir. Araştırmanın modeli betimleyici tarama modelidir. Verilerin
değerlendirilmesi bakımından hem nicel hem de nitel bir çalışmadır. Katılımcıların yazılı
anlatımlarında bağdaşıklık unsurlarını kullanma durumlarının değerlendirilmesinde "Bağdaşıklık
Düzeyi Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Bu, araştırmanın nicel bölümünü oluşturmaktadır.
Katılımcıların yazılı anlatımlarında bağdaşıklık unsurlarını kullanmada yaşadıkları sorunlar yazılı
anlatımlarından örnekler verilerek açıklanmıştır. Bu da araştırmanın nitel bölümünü oluşturmaktadır.
Bu yüzden çalışmanın karma desen araştırması olduğu söylenebilir. Çalışmanın bulgularına göre
katılımcıların bağdaşıklık araçlarını kullanım sıklığında kağıt başına düşen ortalama (32,86)'dır.
Bağdaşıklık araçlarının kullanımı ile ilgili kağıt başına düşen ortalamalar sırasıyla; bağlama ögeleri
(13,4), gönderim (7,8), kelime bağdaşıklığı (7,4), eksiltili anlatım (4,06), değiştirim (0,2) şeklindedir.
Araştırmada B1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancıların bağdaşıklık araçlarının kullanımıyla ilgili
sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Bunlar: gönderim ögesinin gereksiz bir biçimde kullanılması,
gönderim ögesinin karşılıksız biçimde kullanılması, eksiltili anlatıma başvurmanın uygun olmadığı
yerde eksiltili anlatım kullanımı, bağlama ögesinin anlam ve işlevine uygun kullanılmaması, bağlama
ögesinin sık sık ve gereksiz biçimde kullanılmasıdır. Araştırma sonucunda B1 düzeyinde Türkçe
öğrenen yabancıların yazılı anlatımlarında bağdaşıklık unsurlarını kullandıkları ancak bu unsurları
kullanırken önemli sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil
kullanıcılarının yazılı anlatımlarında bu unsurları kullanırken yaşadıkları sorunlar ortaya konulmuş ve
benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Ders kitaplarına, akademisyenlere ve bu alanda çalışan
okutmanlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
In this study, it is aimed to evaluate the levels of cohesion within written expressions in 81 language
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learners of Turkish at B1 level. Cohesion is the grammatical lexical linking within a text or sentence
that words a text together and gives its meaning. In this research, Turkish Language lerners at B1 level
at the Department of Turkish Language Learning Research Application, in Gazi University were
requested to write a paragraph through selecting one of the ten plote stated previously. Descriptive
survey model was useal. This study is both composed of a quantitative one in terms of the data
evaluated. The scale for evaluating cohesion level was handled to evaluate the usage of the items of
cohesion in the written expressions of the participants which indicates the quantitative aspect of the
research. The problems that the participants had in using the cohesion items in the written expressions
were expressed by giving examples out of them. This indicates the qualitative aspect. Thus, it is said
that this study is a kind of mixed methods research. The research findings have shown that mean
average in the frequency in using the cohesion items for participants per paper is 32,86. These items
are conjuctions (13,4), reference (7,8), lexical cohesion (7,4), ellipsis (4,06) and substitution (0,2). It is
indicated in the research that foreign Turkish learners at B1 level had difficulties in using the cohesion
items for the following reasons: unnecessary usage of the reference elements, complimentary use of the
reference elements, disuse of ellipsis, irrelevant use of substitution appropriately and semantically,
frequent and inproper use of substitution. As a result of the analysis it is indicated that foreign Turkish
learners at B1 level use the substitution elements however they have difficulty in wing them. In this
study it is indicated that foreign learners, learning Turkish as a foreign language had difficulty in the
usage of cohesion elements in written expressions thus, academic personnels, instructors, authors of the
course books working in this area were given suggestions.
Önder Çağıran, Prof., Erciyes Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
456661
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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,
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Akademik Düşünce ve Eleştirel Düşünce Alışkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Okuryazarlığı
başlıklarında oluşturulmuştur. Eylem araştırması süresi boyunca elde edilen veriler betimsel
çözümleme ve içerik çözümlemesine (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
Tez No İndirme Tez Künye
560649
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişimsel yaklaşımın A1-A2
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approach for speaking skill in teaching Turkish as a foreign language at
A1-A2 level
Yazar:İLAYDA KAYA
Danışman: PROF. DR. ÖNDER ÇAĞIRAN
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
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Bu araştırmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde konuşma becerisine odaklanılmıştır.
Çalışmanın amacı iletişimsel dil öğretim yaklaşımının yabancı dil olarak Türkçe derslerinde
uygulanması sürecini çeşitli açılardan incelemektir. Çalışma eylem araştırması modelinde tasarlanmış
ve Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretim Merkezinde araştırmacıdan ders alan 17
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada A1-A2 seviyelerinde hazırlanan 14 konuşma
etkinliği 11 haftada süresince uygulanmıştır. Araştırmada video kaydı, araştırmacı günlüğü, Facebook
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grubu, konuşma sınavı, yarı yapılandırılmış görüşme formu gibi çeşitli araçlarla elde edilen nitel veriler
içerik analiziyle, nicel veriler ise ilişkili örneklem t-testi kullanılarak çözümlenmiştir. Nicel bulgular,
etkinliklerin öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişimine olumlu katkı sağladığını göstermiştir.
Çalışmanın nitel verilerinin analizi sonucunda, araştırmacının uygulamanın başında eski öğretim
alışkanlıklarını devam ettirdiği belirli bir süre sonra iletişimsel yaklaşıma uygun öğretmen rolünü
yerine getirebildiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin ise yeni yaklaşıma daha kolay adapte olduğu ve
gerçekleştirilen uygulamalar hakkında olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür. İletişimsel yaklaşım
çerçevesinde geliştirilen konuşma etkinliklerinin teorik bilgileri uygulama fırsatı verdiği ve kalıcılığı
arttırdığı, öğrencilerin konuşma kaygılarını azaltarak günlük yaşamda iletişim kurmalarına katkı
sağladığı, eğlenceli bir sınıf ortamı oluşturarak dersleri tekdüzelikten kurtardığı ve öğrenciler
arasındaki iletişim ve işbirliğini arttırarak olumlu sınıf kültürü oluşmasında etkili olduğu tespit
edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabacı dil olarak Türkçe, İletişimsel yaklaşım, Konuşma Becerisi
In this study, we have focused on speaking skill in teaching Turkish as a foreign language. The aim of
the study is to examine the process of applying the communicative language teaching approach in
Turkish as a foreign language in various aspects. The study was designed as an action research. It was
carried out with the participation of 17 students from Erciyes University Kaşgarlı Mahmut Turkish
Teaching Center (ERÜ TÖMER). In the study, 14 speaking activities prepared at A1-A2 levels were
applied for 11 weeks. Data was collected through various tools such as video recording, researcher
diary, Facebook group, speech test, semi-structured interview form. The qualitative data were analyzed
by content analysis and the quantitative data were analyzed using the related sample t-test. Quantitative
analysis has shown that activities contribute positively to the development of students' speaking skills.
As a result of the analysis of the qualitative data was found out that the researcher was able to fulfill the
role of a teacher suitable for the communicative approach after a certain period of time when she
continued her old teaching habits at the beginning of the application. It was observed that students
adapted to the new approach more easily and reported positive opinions about the applications. It is
determined that, the communicative activities gave the opportunity to apply the theoretical knowledge
and increase the permanence of the information learned, contribute to communication in daily life by
reducing the anxiety of students, set the lessons free from uniformity by creating an entertaining
classroom environment, create a positive classroom culture by increasing the communication and
cooperation among the students. Keywords: Turkish as a foreign language, Communicative approach,
Speaking skill
Özay Karadağ, Prof., Hacettepe Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Yabancılar için hazırlanan türkçe ders kitaplarındaki hedef sözvarlığının
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Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Onaylandı
Doktora
Türkçe
2020
1065 s.

Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi, dil öğrenenlerin iletişimsel ve işlevsel gereksinmeleri doğrultusunda
dilin kullanım alanlarını belirlemiştir. Bu belirlemeler sonucunda temalar oluşmuştur. Bir konu alanı
etrafında yapılandırılan ünitelerin içeriğindeki metinler ve doğal olarak da sözcükler kavramsal olarak
birbiriyle bağlantılı olmalıdır. Bu kavramsal bütünlüğün sağlanması ve öğretilmek istenilen sözcüklerin
öğrencilere konu bütünlüğü içinde aktarılması tematik yöntemin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu
araştırmanın temel amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki hedef
sözvarlığını tematik bağlamda karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaçla yabancılara Türkçe
öğreten kurumlarda yaygın olarak kullanılan ders kitaplarından oluşan dört farklı öğretim seti (Ankara
Üniversitesi TÖMER "Yeni Hitit", Gazi Üniversitesi TÖMER "Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti",
Yunus Emre Enstitüsü "Yedi İklim", İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi "İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe") uzman görüşleri sonucunda seçilmiştir. C düzeyi üst düzey dil kullanımına karşılık
geldiğinden ve üst düzey dil kullanımı bu çalışmanın kapsamı dışında olduğundan çalışmada setlerin A
ve B düzeyleri incelenmiştir. İncelenen kitaplarda bulunan temalardaki sözvarlığı listelenip yayınlar
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arasındaki benzerlik ve farklılıklar sayısal açıdan belirlenmiştir. Çalışmada Avrupa Ortak Öneriler
Çerçeve Metni ve Amerikan Yabancı Diller Yeterlik Kılavuzu'nun önerdiği dil kullanım alanlarından,
yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarından, TS Corpus Türkçenin sıklık derleminden ve uzman
görüşlerinden hareketle tematik sözcük listesi oluşturulmuştur. Çalışmanın bulgularından edinilen
önemli bir sonuç, incelenen yabancılara Türkçe öğretim setlerinde tematik olarak bir ölçüt bulunmadığı
şeklindedir. Bunun nedeni kitaplarda, tematik bağlamda nicel ve nitel açıdan farklılıkların olmasıdır.
Çalışmada incelenen setlerin toplam sözvarlığı, tematik sözcük listesi ile karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma sonucunda "Yeni Hitit" adlı setin % 74, "Yedi İklim" setinin % 74, "İstanbul Yabancılar
İçin Türkçe" setinin % 70, "Gazi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti"nin ise %69 oranlarında tematik
liste ile uyum gösterdiği görülmüştür. Öte yandan, düzeyler içerisinde temalara ilişkin sözvarlığı tek
tek incelendiğinde tematik sözcük listesi ile uyumun az olduğu belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler:
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitapları, Sözvarlığı, Tematik
Sözvarlığı
The Common European Framework of Reference designated the language domains in line with
communicative and functional needs of language learners. As a result of these classifications, themes
were formed. Texts in units that are structured around language domains and consequently words must
be conceptually connected. Ensuring this conceptual unity and teaching the target words to students
within a unified context require the use of the thematic method. The main purpose of this research is to
comparatively examine the vocabulary in Turkish for Foreigners textbooks in a thematic context. For
this purpose, and based on expert opinions, four teaching sets were selected from among the books
widely used in Turkish teaching institutions: Ankara University TÖMER "Yeni Hitit", Gazi University
TÖMER "Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti", Yunus Emre Institute "Yedi İklim", İstanbul
University Dil Merkezi "İstanbul Yabancılar İçin Türkçe". Since Level C corresponds to high level
language use and since it is beyond the scope of this study, Level A and B were examined in the sets.
In the examined books, thematic vocabulary were listed and similarities and differences between the
teaching sets were determined. A thematic vocabulary list was also compiled based on language
domains suggested by The Common European Framework of Reference and The American Council on
the Teaching of Foreign Languages Guide, Turkish for foreigners textbooks, the frequency collection
of TS Corpus Turkish, and finally expert opinions. A significant conclusion from the findings of the
study is that there is no thematic criterion in Turkish for foreigners teaching sets. This is because there
are quantitative and qualitative differences in these books. Additionally, the total vocabulary of the
teaching sets examined in the study were compared to the thematic word list. As a result, it has been
observed that the Turkish teaching sets conform with the thematic list in the following rates: "Yeni
Hitit" %74, "Yedi İklim" %74, "İstanbul Yabancılar İçin Türkçe" %70, "Gazi Yabancılar İçin Türkçe
Öğretim Seti" %69. On the other hand, when examined within each level, it was also concluded that
the thematic vocabulary of textbooks had a low compatibility with thematic word list. Key words:
Teaching Turkish to Foreigners, Turkish Teaching For Foreigners Textbooks, Vocabulary, Thematic
Vocabulary

Tez No İndirme Tez Künye
584188
Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin kur geçiş sınav metinlerindeki
bağdaşıklık ögeleri / The elements of cohesion the level passing exam
course texts of foreign students of learning türkish
Yazar:ELİF GÖZDEM KARAGÖZ
Danışman: DOÇ. DR. ÖZAY KARADAĞ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
111 s.

Çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak iki üniversite Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve bir özel dil
öğretim merkezinde öğrenen 30 öğrencininA1-A2 (Temel Dil Kullanımı), B1-B2 (Bağımsız Dil
Kullanımı) ve C1 (Yetkin Dil Kullanımı) seviyelerindeki kur geçiş sınav metinlerinde üretmiş oldukları
150 metin, bağdaşıklık unsurlarının kullanımı açısından değerlendirilmiştir. Bağdaşıklık, bir metnin
içerisinde yer alan kelime veya cümle grupları arasındaki dilsel ilişkileri sağlayan en küçük unsurdur.
Çalışmada yer alan bu unsurlar, kendinden önceki araştırmalar ve alanyazın taranarak tanımlanmıştır.
Çalışmada Türkçe öğrenen30 öğrencinin kur geçiş sınavlarında kaleme aldıkları yazılı anlatımlar
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incelenmiştir. Sınav metinleri incelenen öğrencilerin yaş, cinsiyet, milliyet ve öğrenim durumları
çalışmada bir değişken olarak kullanılmamıştır. Yazma sınavında üretilen metinlerde yer alan
bağdaşıklık unsurlarının değerlendirilmesinde Bağdaşıklık Düzeyi Değerlendirme Formu
kullanılmıştır. Çalışmada; bir metnin kalitesi ve metinde yer alan dilbilgisel bağlantıların uyumunun
bağdaşıklık unsurlarının ölçülmesiyle belirlenebileceği, bağdaşıklık unsurlarının seviyeye uygun bir
şekilde kullanılmasının yazma becerisinin geliştirilmesinde büyük önem taşıdığı, öğrencilerin
kullandıkları bağdaşıklık unsurlarının sırasıyla kelime bağdaşıklığı (2,668), bağlama ögeleri (2,386),
gönderim (1,995), eksiltili anlatım (1,414) ve değiştirim (31) olduğu, bağdaşıklık unsurlarının
kullanımıyla ilgili en yaygın yapılan hataların gönderim ögelerinin yanlış veya sürekli tekrarıyla
kurulan bağlantılar olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
sürecinde yapılan ölçme değerlendirme uygulamalarının bağdaşıklık özellikleri incelenerek sahaya
katkı sağlamak hedeflenmiştir.
In this study, 30 students who learned Turkish as a foreign language in two university's Turkish
Teaching Center and a private language teaching center were found to have the level of A1
(Breakthrough)-A2 (Waystage), B1 (Threshold)-B2 (Vantage) and C1 (Effective Operational
Proficiency). The 150 texts they produced in the passing exam course texts were evaluated in terms of
the use of the elements of cohesion. In this study, written expressions written by 30 students who are
learning Turkish in passing exams are examined. Age, gender, nationality and educational status of the
students were not used as a variable in the study. The Cohesion Level Assessment Form was used to
evaluate the cohesion elements in the texts produced in the writing exam. In This study; the quality of a
text and the harmony of the grammatical connections in the text can be determined by measuring the
cohesion elements, the use of the cohesion elements in a proper way is of great importance in the
development of writing skills, the cohesion elements used by the students are lexical cohesion (2,668),
conjunctions (2,386), reference (1,995), ellipsis (1,414), substitution (31).The most common errors in
the use of the elements of the elements of the wrong or continuous repetition of the elements of the
connection has been established. In this study, it is aimed to contribute to the field by examining the
cohesion elements of measurement and evaluation applications made during the process of teaching
Turkish as a foreign language.
Özcan Bayrak, Prof., Fırat Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
631989
Yabancılara Türkçe öğretiminde bağlaçların kullanımı ve karşılaşılan
problemler / Conjunctions usage and encountered problems in
Turkish teaching to foreigners
Yazar:AYŞE ÇEVİK
Danışman: DOÇ. DR. ÖZCAN BAYRAK
Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim
Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Bağlaç = Conjunction

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
99 s.

İnsanları diğer canlılardan ayıran temel özelliklerin başında gelen dil, insanlar arasında anlaşmayı
sağlayan sözlü veya yazılı bir araçtır. İster ana dili isterse de yabancı dil eğitimi olsun amaç dört temel
dil becerisini bireye kazandırmaktır. Bu becerilerin yanında, eğitimi verilen dillerin, dil bilgisi
kurallarının da öğretilmesi gerekmektedir. Bireyin ana dilinin sistematiği ile öğrendiği yabancı dilin
sistematiği uyuşmayabilir. Her dilin kendine ait bir sistematiği ve söz dizimi bulunmaktadır. Birey, ana
dilinin sistematiğini eğitim almadan az çok kavrayıp kullanabilmektedir. Fakat yabancı bir dilin
öğretiminde dilin kurallarını öğrenmek daha güç olmakta ve öğretiminde daha fazla zorluklar
yaşanabilmektedir. Yabancı dil öğretiminde dil kurallarının seviyelere uygun verilmesi ve ders
kitaplarında öğretim birliğinin olması gerekmektedir. Yabancı dil öğretiminde kullanılan ders kitabı
setlerinde dil bilgisi konularının seviyeler arasında paralellik göstermesi gerekmektedir. Bu çalışma
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarında öğretilen bağlaçların öğrencilerin
yazılı metinlerinde kullanımlarını ve bu kullanımlarında karşılaşılan problemleri ortaya koymak için
yapılmıştır. Çalışma Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti'nin (Yedi İklim) ve Gazi Üniversitesi
Yabancılar İçin Türkçe Seti'nin A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerinde öğretilen bağlaçlar üzerine
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yapılmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında İnönü Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi TÖMER'de A1,
A2, B1, B2, C1 seviyelerinde öğrenim gören her seviyeden onar olmak üzere toplamda 100 öğrenciye
metin yazdırılmıştır. Kitaplarda öğretilen ve öğrencilerin metinlerinde kullandıkları bağlaçların tespiti
ve karşılaştırması yapılmıştır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada incelenen Türkçe öğretim setlerinde seviyelere göre
verilen bağlaçların birbirleriyle uyumluluğu da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler:
Bağlaçlar, Ders kitapları, Yabancılara Türkçe öğretimi
Language, a feature that distinguishes humans from the other creatures, is an oral or written tool that
provides agreement among humans. Whether it is a mother or foreign language education, the aim is to
provide the students with four basic language skills. In addition to these skills, language educatıon
should follow the rules of grammar. The systematic of the foreign language that the individual learns
with the systematic of other tongue may not match. Each language has its own systematic and syntax.
The individual can use more or less the systematic of their mother tongue without a formal education.
However, it is more difficult to learn the language rules in teaching a foreign language and there may
be more difficulties in teaching. In a foreign language, teaching language rules should be given in
accordance with the levels and there should be a teaching unity in textbooks. In the textbooks which
are used in a foreign language teaching, grammar subjects should be paralel between the levels. This
study was conducted to reveal the use of conjunctions taught in textbooks which were used in teaching
Turkish as a foreign language in the written texts of students and the problems encountered in these
uses. The study was carried out on conjunctions taught at the levels of A1, A2, B1, B2, C1 of the
Yunus Emre Institute Turkish Education Set (Yedi İklim) and the University of Gazi Turkish Set for
Foreigners. In the academic year of 2017-2018, a total of 100 students were printed at the level of A1,
A2, B1, B2, C1 at University of İnönü and University of Fırat TÖMER. The conjunctions that are
taught in the books and used in students' texts were determined and compared. This study was carried
out by using the document review method, which is one of the qualitative research methods. In the
Turkish teaching sets examined in the study, the compatibility of the conjunctions given according to
the levels was also tried to be revealed. Key Words: Conjunctions, Textbooks, Teaching Turkish to
foreigners

Özcan Demirel, Prof., Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Tez No İndirme
159694
Bu tezin, veri tabanı üzerinden
yayınlanma izni bulunmamaktadır.
Yayınlanma izni olmayan tezlerin
basılı kopyalarına Üniversite
kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS
üzerinden) erişebilirsiniz.

Tez Künye
Avrupa Konseyi yabancı diller ortak başvuru
metnine uygun Türkçe öğretiminin başarıya
ve tutuma etkisi / The effect of teaching
Turkish based on Common European
framework bye yhe council of Europe on the
student's success and attitude, doktor's thesis,
advisor
Yazar:DURSUN KÖSE
Danışman: PROF.DR. ÖZCAN DEMİREL
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal
Bilimler Enstitüsü / Yabancı Dil Öğretimi
Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2005
224 s.

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,
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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. 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
Özgür Aydın, Prof., Ankara Üniversitesi Genel Dil Bilimi
Tez No İndirme Tez Künye
413825
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
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dilbilim
Anabilim Dalı / Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Dil edinimi = Language acquisition ; Dil öğrenimi = Study of
languages ; Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilgisi-zamir = Grammar-pronoun ;
Türkçe = Turkish ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ;
İkinci dil öğrenimi = Second language learning

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2015
284 s.

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
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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. Accordingly, the results of the
study, Full Transfer / Full Access Hypothesis offers evidence of the Full Access section.
Özlem Bayrak Cömert, Dr.Öğr.Ü., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
590650
Genişletilmiş mikro öğretim tekniğinin yabancı dil olarak Türkçenin
öğretiminde kullanımı ve etkililiği / Using expanded micro teaching
technique in teaching Turkish as a foreign language and its efficacy
Yazar:SONGÜL MERCAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM BAYRAK CÖMERT
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Mikro öğretim = Micro
teaching ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
223 s.

Küreselleşen dünya, her geçen gün çeşitli sebeplerle yakınlaşan ülkeler yabancı bir dil öğrenmeyi
zorunlu hâle getirmiştir. Birçok ülkeyle kültürel, ekonomik ve politik nedenlerle yakınlaşan ve giderek
önemi artan Türkiye, yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde çeşitli adımlar atmış, üniversite ve
kurumların yardımıyla Türkçe yabancı dil olarak öğretilmeye başlanmıştır. Yabancı dil olarak
Türkçenin öğretiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımların uygulanmasında birtakım sıkıntılar
yaşanmaktadır. Her geçen gün bir yenisi eklenen dil öğretim tekniklerinden biri olan "Genişletilmiş
mikro öğretim tekniği"yle etkili ve verimli bir şekilde dil öğretilmeye, öğrencilerin temel becerilerini
geliştirmesine katkıda bulunulmaya, sınıf içi etkinliklerle öğrencilerin ilgisi canlı tutulmaya,
öğrencilerin geri bildirimleri en kısa zamanda alarak kendilerini daha hızlı geliştirmesine, öğrenme
öğrenci-merkezli hâle getirilmeye, öğrenciler daha aktif hâle getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada,
Ankara Üniversitesi TÖMER Kadıköy şubesinde C1 seviyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
öğrencilere genişletilmiş mikro öğretim tekniği uygulandıktan ve nicel-nitel veriler ortaya konduktan
sonra uygulamış olduğumuz tekniğin etkili ve verimli olduğu, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
bireylere, eğitimciler tarafından uygulanabileceğine dair bulgular ortaya konmaya çalışılmıştır.
Globalizing world, countries which are getting closer each day for various reasons have made it
compulsory to learn a foreign language. Turkey which has been getting closer to several countries in
the view of economical and politicial reasons and whose importance has been increasing day by day,
has made progress in the field of teaching Turkish as a foreign language and it has been started to be
taught with the help of associations and universities. There are some problems in the application of the
methods and approaches used in teaching Turkish as a foreign language. Expanded Micro Teaching
Technique, which is one of the language teaching techniques that has been added each day, contributes
to be effective and provide efficient language teaching, to help students develop basic skills, to keep
the interest of the students in the classroom activities alive, by taking the feedback of the students as
soon as possible. It is aimed to develop students in advance, to make learning student-centered and to
make students more active. In this study, after the application of expanded micro teaching technique
and quantitative and qualitative data were presented to the students learning Turkish as a foreign
language at C1 level in TÖMER Kadıköy branch of Ankara University, the findings that the techniques
we applied were effective and productive and could be applied by the educators to whom learning
Turkish as a foreign language.
Pınar Altundağ, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı
Tez No İndirme Tez Künye
532437
Türkçe ve Korecedeki emir kiplerinin kalıp sözlerde incelenmesi ve
öğretimi / The iimportive- subjunctive mood in the teaching of Turkish
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Onaylandı
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and Korean catch phrases
Yazar:SUA HONG
Danışman: DOÇ. DR. NAZMİYE TOPÇU TECELLİ ; DR. ÖĞR.
ÜYESİ PINAR ALTUNDAĞ
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü /
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Emir kipi = Imperative mood ; Kalıp
sözler = Formulaic words ; Korece = Korean ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language
education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Lisans
Türkçe
2018
113 s.

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğrenen Koreli öğrencilerin genel olarak zorlandıkları dolaylı emir
kipinde kalıp sözlerin kullanımının, öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecine olumlu katkı sağlayacağını
ileri sürerek Koreli öğrencilere Türkçe emir kipi öğretimi ile ilgili öneri sunmaktır. Bu amaçla,
öncelikle Korece ve Türkçedeki emir kipi açıklanarak Türkçe ve Korece emir kipi arasındaki benzer ve
farklı yönler analiz edilmiştir. Analizler Türkçe dil öğretim merkezlerinde kullanılan Türkçe ders
kitapları ve yabancı dil olarak Korece öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki Korece ve Türkçe
emir kipi ve kalıp sözlerin kullanım durumlarının incelenmesi ile yapılmıştır. Çalışmada, ders
kitaplarındaki emir kipi öğretim yöntem ve kullanımlarının analiz edilmesi sonucunda Türkçe ve
Korece arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tanımlanmış, bu tanımlamalar aracılığıyla etkili ve kalıcı
Türkçe öğretimi için öneriler sunulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ileride yabancı dil olarak Türkçe ve
Korece öğretimi alanında yapılacak olan çalışmalar için referans kaynağı olması amaçlanmaktadır.
The aim of this study is to assert that the use of the phrases for learning the imperative, which Korean
students learning the Turkish language generally have difficulties with, will have a positive effect on
students and provide effective advice for Korean students learning the imperative. For this purpose, this
paper compared and contrasted the Korean and Turkish imperative statements, in terms of contrast
linguistics and found out common areas and differences. In addition, this paper examined the books
that are used in Turkish language education institutions, in order to analyze the differences in
characteristics of the teaching methods of the imperative in Korean and Turkish and survey the usage
of phrases. Between Korean and Turkish, the same thing in Direct Imperative and Indirect imperative
is the representation of honorific statements. And the imperative is expressed by the ending term. It
seems that the functions of Indirect imperative in Korean and Turkish are variously expressed by the
functions of 'request'. Unlike Korean, the third person statement is actively displayed by phrases in
Turkish, and this is taught as a 'statement' in Turkish education for foreigners. This is a subject that
confuses many students who are learning Turkish. Therefore, I believe that using phrases in order to
effectively absorb and understand the indirect imperative, will help students.
Ramazan Zengin, Dr.Öğr.Ü., Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Tez No İndirme Tez Künye
303708
Bulgaristan'da Türkçe öğretimi ve ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders
kitaplarının incelenmesi / Turkish language teaching in Bulgaria and the
study of Turkish language textbooks used in lower secondaryschools in
Bulgaria
Yazar:ESİN AYDOĞDU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN ZENGİN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2011
147 s.

Bu çalışmanın amacı Bulgaristan'da Türkçe öğretimini tarihsel ve yöntemsel süreçleriyle ele alarak
Bulgaristan'da ilköğretim ikinci kademede okutulan Türkçe ders kitaplarını değerlendirmektir. Bu
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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 outof-date and far behind the current language teaching trends.
Tez No İndirme
356636

Tez Künye
Durumu
Yabancı dil olarak İngilizcede ilgi tümceciği edinimi: Tek
Onaylandı
dilli ve çift dilli öğrencilerin edinim sıralamaları / The
Yüksek
acquisition of relative clause in English as a foreign
Lisans
language: The acquisition order of monolingual and bilingual İngilizce
students
2014
Yazar:SERHAT KURT
122 s.
Danışman: YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN ZENGİN ; YRD.
DOÇ. DR. İBRAHİM AYDOĞAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü
/ Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi
Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; İngiliz Dili ve Edebiyatı =
English Linguistics and Literature
Dizin:Algı = Perception ; Dil edinimi = Language acquisition
; Erişilebilirlik = Accessibility ; Lise öğrencileri = High
schools students ; Ortaöğretim okulları = Secondary
education schools ; Tek dilli = Monolingual ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching ; İki dilli =
Bilungualism ; İlgi cümlesi = Interest sentence ; İngilizce =
English

Bu çalışma, İngilizce öğrenen tek dilli ve çift dilli öğrencilerin İngilizce ilgi tümceciğinin edinim
sıralamalarını tipolojik dil evrenselleri bakımından ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede,
temel iddialarını dil evrensellerine dayandıran Erişilebilirlik Hiyerarşisi ve Algılama Zorluğu
Hipotezlerinin geçerliliği sınanmıştır. Van ili Anadolu Liseleri Yabancı Dil Bölümüne devam eden 93
öğrencinin katıldığı bu çalışma için veriler; Tümce Bağlama, Resim Ölçeği, Dilbilgisel Doğruluk Testi
ve Serbest Yazı yoluyla toplanmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin ilgi tümceciğini anlama ve
üretmede belirli bir sıralama izlediklerini ve tek dilli ve çift dilli öğrenciler arasında uygulamalardaki
başarı açısından belirgin bir farklılaşmanın bulunmadığını göstermektedir. Sonuçlar Erişilebilirlik
Hiyerarşisini kısmen desteklerken, Algılama Zorluğu Hipotezini bütünüyle desteklemektedir. Bu
çalışmada incelenen diğer bir konu ise anadil yetisinin İngilizce ilgi tümceciği ediniminde etkisidir.
Sonuç olarak, İngilizce ilgi tümceciğini anlama ve üretmede Kürtçe dil seviyesi orta-üstü olan çift dilli
öğrencilerin orta-altı olan öğrencilere göre oldukça başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Anahtar
Kelimeler: İngilizce İlgi Tümceciği, Erişilebilirlik Hiyerarşisi, Algılama Zorluğu Hipotezi, Dil
Evrenselleri
The aim of this study is to investigate the acquisition order of the English relative clause patterns by
monolingual and bilingual learners of English with respect to typological language universals. Within
this framework, the validity of Accessibility Hierarchy and Perceptual Difficulty Hypotheses which
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base their main claim on language universals has been tested. The data for this study has been collected
through Sentence Combination, Picture Elication, Grammaticality Judgement Test and Free – Writing
tasks in which 93 students enrolled in foreign language departments of Anatolian High Schools in the
city of Van have participated. The results indicated that the students follow a certain order in
comprehending and producing relative clauses, and there is not any considerable difference between
monolingual students and bilingual students in terms of success in the tasks. While the results partly
support Accessibility Hierarchy, there is full evidence for Perceptual Difficulty Hypothesis. The other
purpose of the study is to explore the effect of language competence in mother tongue on the
acquisition English relative clause. As a result, it has been observed that bilingual students with upper –
intermediate Kurdish language level are significantly more successful than those with lower –
intermediate Kurdish language level in understanding and producing English relative clause. Key
Words: English Relative Clauses, Accessibility Hierarchy, Perceptual Difficulty Hypothesis, Language
Universals
Tez No İndirme Tez Künye
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
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Yüksek
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2015
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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

641

Ramazan Çakır, Dr.Öğr.Ü.,
Tez No İndirme Tez Künye
412362
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında hazırlanan kitap setlerinde
yer alan değerler üzerine bir inceleme / An investigation on value
education in kitap sets in field of teaching Turkish as a foreign language
Yazar:HASAN AKSOY
Danışman: YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN ÇAKIR
Yer Bilgisi: Mevlana Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Değerler = Values ; Değerler eğitimi = Values education ; Kitaplar
= Books ; Kültürel ögeler = Cultural facts ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language learning ; Yabancı
uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Yabancılar = Foreigners
; Öğretim = Teaching
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Yüksek
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2015
136 s.

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 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
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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
Rasim Özyürek, Dr.Öğr.Ü., İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bölge Ülkeleri Kurs
Programları Direktörlüğü
Tez No İndirme Tez Künye
Durumu
395386
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin kullandıkları Onaylandı
dil öğrenme stratejileri üzerine bir değerlendirme / A study on the language Yüksek
learning strategies employed by university students learning Turkish as a Lisans
foreign language
Türkçe
Yazar:AYSUN BARUT
2015
Danışman: YRD. DOÇ. DR. RASİM ÖZYÜREK ; YRD. DOÇ. DR.
123 s.
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
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, proficiency level
and importance attached to become proficient in Turkish language. Key words: language learning
strategies, Turkish as a foreign language, SILL
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Yabancılara Türkçe öğretiminde bir izlence tasarımı ve kültürel ögelerin Onaylandı
hikâye kitapları aracılığıyla aktarımı / A syllabus design for teaching
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Turkish as a foreign language and the transfer of cultural elements
through storybooks
Yazar:HAMİDE TÜRK
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ RASİM ÖZYÜREK
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Hikaye kitapları = Story books ; Kültürel ögeler = Cultural facts ;
Sözlük sıklık izlencesi = Word frequency syllabus ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching
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Günümüzde, dil öğretim ve öğrenim süreci, bilim ve teknolojinin hızı ve gelişmesiyle eğitimin önemli
bir ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Bu sebeple, bir değil birden fazla dil öğrenmek yani çok dillilik
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda, dil öğretimi için yöntemler ve çeşitli materyaller geliştirilip
kullanılır. Dil öğretimi sürecinde kullanılan materyallerin ne kadar önemli olduğu şüphesiz ki bir
gerçektir. Nasıl ki Matematik öğretiminde sayılar, Fizikte formüller önemliyse yabancılara Türkçe
öğretiminde ise kelimeler önemlidir. Dil öğrenme sürecinde kelime dağarcığı ne kadar çok geliştirilirse
konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri de paralel olarak gelişmektedir. Bu sebeple 'temel söz
varlığı' kavramı ve bu söz varlığında kültürel ögelerin yeri oldukça önemlidir. Bu çalışmada, DİLMER
yayınlarından çıkan A1/A2 düzeyi öğrenciler için kullanılan hikâye kitapları Türkçe Okuyorum 1
(2015) ve Türkçe Okuyorum 2 (2011)'den yola çıkarak dil öğretiminde sözcük sıklık izlencesi
hazırlamanın gerekliliği ve materyallerde kültürel ögeleri aktarmanın önemi üzerinde durulmuştur. Bu
doğrultuda, metinler üzerinden sözcük varlığı ve yiyecek içecek kültürüne ait unsurlar 'doküman
inceleme yöntemi' ile belirlenmiştir. Araştırma sonunda sözcük sıklık izlencesi üzerinden sözcük türleri
bulunmuş, böylece A1-A2 temel düzey metinlerinde hangi 'söz varlığı' olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç
olarak, bu metinlerin sözcük türleri, sözcük varlığı ve yiyecek-içecek kültürünü aktarması yönünden
zengin bir örnek oluşturduğu tespit edilmiştir.
Nowadays, language teaching and learning process is an important inseparable part of education due to
precipitous progress and development in science and technology. Thus, learning different foreign
languages has emerged as a crucial part of life. Undoubtedly, the importance of materials in the process
of teaching Turkish can be compared as the importance of numbers in mathematics. In this process,
vocabularies play an important essential role as well as the importance of mathematical formulation in
physics. The four basic language skills of reading, listening, speaking and writing are significantly
dependent on how vast the vocabulary knowledge is. For this reason, the concept of basic vocabulary
and the place of cultural objects in this vocabulary are very important. In this study, the necessity of
preparing a word frequency syllabus in language teaching is emphasized by using the style of "Türkçe
Okuyorum 1 (2015) and Türkçe Okuyorum 2 (2011)" story books used for A1 / A2 level students
coming from DİLMER publications and emphasizing the importance of transferring cultural objects in
materials. In this respect, the vocabulary of the texts and the elements of the culinary arts are
determined by the 'document review method'. At the end of the research, word types were found on the
basis of frequency syllabus, which revealed what kind of 'word existence' in word A1-A2 basic level
texts. As a result, it has been found that these texts are a rich example of word forms, word existence,
and food-beverage culture transmission.
Refia Gülin Öğüt Eker, Prof., Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi
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Dizin:Dede Korkut Hikayeleri = Dede Korkut Stories ; Dil öğretimi =
Language teaching ; Halk bilimi = Folklore ; Hikaye = Story ; Türkçe
eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods
Bu araştırmanın amacı, Romanya'da Bükreş ve Köstence Yunus Emre Enstitülerinde Türkçe öğrenen
Romanyalı öğrencilerden yola çıkarak Dede Korkut Hikâyeleri'nin yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde kullanılabilirliğini göstermek ve hikâyelerden yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde nasıl
faydalanılabileceğine dair öneriler sunabilmektir. Bu minvalde dört bölümden oluşan çalışmada,
yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Romanyalı öğrencilerin Dede Korkut Hikâyeleri'ni okuyup anlama
yeterlikleri değerlendirilmiştir. Yabancı dil öğretiminde edebî eserlerin metinler üzerinde herhangi bir
düzenleme ya da sadeleştirme yapılmadan kullanılması ile dil düzeylerine göre yeniden düzenlenerek
kullanılması konusunda uzmanlar fikir birliğine varamamıştır. Bu konuda bazı uzmanlar yabancı dil
öğretiminde özgün metinlerden yararlanmak gerektiğini düşünürken bazıları ise özgün metinlerin
içerdiği yoğun art alan bilgisi ve karmaşık dil bilgisi yapısından dolayı yabancı dil öğretiminde
kullanılamayacağını bu sebeple sadeleştirilmiş metinlerden yararlanmanın daha uygun olacağını ifade
etmektedir. Bu görüşlerden hareketle çalışmada Türk edebiyatının sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş
döneminde yaratılmış en önemli ve en eski eserlerinden 12 Dede Korkut Hikâyesi'nden, uzman
görüşleri alınarak belirlenen Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikâyesi, C1 düzeyine uygun olarak
sadeleştirilmiştir. Sadeleştirme için Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe B2
ders kitabında yer alan dil bilgisi listesi, Murat Aydın tarafından oluşturulan kelime listesi ile Gökhan
Ölker'in hazırladığı yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü dikkate alınmış ve sadeleştirme bilimsel bir
dayanak üzerinden yürütülmüştür. Okuma becerisinin ölçülmesinde, ölçme aracı olarak çoktan seçmeli
testten faydalanılmıştır. Sadeleştirilen metin 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bükreş ve Köstence
Yunus Emre Enstitülerinde C1- C2 düzeylerinde Türkçe öğrenen 20 öğrenciye kendi ders saatlerinde
uygulanmış ve öğrencilerin anlama oranları ölçülmüştür. Bu çalışma ile yabancı dil olarak Türkçe
öğrenenlerin dil yeterliklerine uygun, özgün edebî metinlerin seçilerek, metindilbilimsel ölçütler
çerçevesinde sadeleştirilip farklı dil seviyelerine uygun hâle getirilebileceği ortaya konmuştur. Bu tezin
temel çıkış noktası, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde özgün bir metin üzerinde yapılan
sadeleştirme çalışmasının uygulamaya yönelik nasıl yapılabileceğini göstermek ve alandaki okuma
materyali eksikliğini gidermektir. Anahtar Kelimeler: Dede Korkut Hikâyeleri, Romanya, metinsellik
ölçütleri, metin, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, kültürlerarası iletişim.
This thesis investigates the abilities of reading and understanding of the Dede Korkut Stories by
Romanian students learning Turkish as a foreign language. The main aims of this study are to indicate
the usability of Dede Korkut Stories in teaching Turkish as a foreign language and to offer concepts on
how to utilize Turkish stories in the Turkish language by taking the Romanian students who learn
Turkish in Bucharest and Constanta Yunus Emre Institutes in Romania. There has been disagreement
on the use of literary works without any regulation or simplification on the texts and their re-use
according to their language level in teaching foreign language among experts. In this regard, some
think that the use of original texts in teaching foreign language should beneficial while some regards
that due to the original text in the intensive knowledge of the field and the complex grammar structure
the employment of these types of stories has disadvantages and therefore it would be more appropriate
to benefit from simplified text. Based on these hypothesis, in this thesis, the story of Kanlı Koca Oğlu
Kan Turalı from the 12 Dede Korkut Story, considered as one of the most important and oldest works
of Turkish literature in the transition period of oral culture to written culture, which is determined by
taking expert opinions, is simplified in accordance with the level of C.1. For simplification, I take into
account the grammar list included in the Seven Climate Turkish B2 textbook prepared by the Yunus
Emre Institute, the word list created by Murat Aydın and the word frequency dictionary of the written
Turkish prepared by Gökhan Ölker and the carried out the simplification procedure on a scientific
basis. I utilized the multiple choice tests to measure reading skills. I applied the simplified text to 20
students learning Turkish at C1- C2 levels in Bucharest and Constanta Yunus Emre Institutes during
their course hours in 2017-2018 academic year and measured the rates of student's understanding skills.
Based on the findings of this thesis, it has been shown that original literary texts suitable for the
language proficiency of Turkish learners as foreign languages can be chosen and adapted to different
language levels by making them simplified within the framework of the text-linguistic criteria. The
main hypothesis of this thesis is to show how the simplification of original text in Turkish stories for
teaching Turkish as a foreign language and application of this practice to foreign students and to
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eliminate the lack of reading materials in the field. Keywords: Dede Korkut Stories, Romania, textlinguistic criteria, text, Turkish as a foreign language, cross-cultural comunication.
Rıfat Günday, Prof., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi
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Yazar:MURAT DELİBAŞ
Fransızca
Danışman: DOÇ. DR. RIFAT GÜNDAY
2013
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 188 s.
Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
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Dizin:Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı dil
öğretimi stratejileri = Foreign language learning strategies
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 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,
Sadık Türkoğlu, Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Fransız Dili Eğitimi
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French and Turkish as foreign languages in terms of four basic language
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Amaç: Çalışmanın amacı Fransızcanın yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan A1 seviye metot
kitapları ile Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan A1 seviye metot kitaplarının dört
temel dil becerisi bakımından karşılaştırmalı olarak irdelenmesidir. Fransızca Edito Métode de Français
ve Yedi İklim Türkçe yabancı dil öğretim metot kitaplarının A1 seviyesinde Dinleme, Konuşma,
okuma ve Yazma gibi temel dil becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik ve uygulamalar incelenip
karşılaştırılacaktır. Yöntem: Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi yöntemi
esas alınarak yapılmıştır. Bu çalışma hazırlanırken dört basamaklı bir yol izlenmiştir; önce kullanılacak
dökümanlar tespit edilmiş, uygun içerikler araştırılıp derlenmiştir. Daha sonra bulgular ortaya
konulmuş ve son olarak çalışmanın değerlendirilmesi yapılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada kullanılan
kitapları, dil ve yabancı dil eğitiminde temel kazanımlar olarak baktığımız, dört temel dil becerisi de
dediğimiz; dinleme, konuşma okuma ve yazma becerileri çerçevesinde inceledik. Bu iki kitap
içerisinde bulunan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri
önce tespit ettik daha sonra bu etkinliklerin içeriklerini detaylı bir şekilde inceledik. Sonuç: Édito
Méthode De Français A1 kitabı ile Yedi İklim Türkçe A1 kitaplarının her ikisinde de dört temel dil
becerisini kazandırmaya yönelik etkinlikler bulunmaktadır. Ancak biri diğerinden gerek konuları ele
alış biçimi gerek etkinlik ve alıştırma çeşitliliği bakımından çok daha fazla güçlüdür.
Purpose: The aim of the study is to examine A1 level method books to teach French as a foreign
language and Turkish as a foreign language in terms of four basic language skills. The activities to
improve the four basic language skills in the two books will be examined and compared. Method: This
study was conducted based on the document analysis method, which is one of the qualitative research
approaches. A four-step path was followed for this study; first, the documents to be used were
identified, the appropriate content was researched and compiled, results were evaluated. Findings: The
books used in this study were evaluated considering basic achievements in language and foreign
language education, which are called collectively as basic language skills. Listening, speaking, reading
and writing skills were evaluated. We first identified the activities to improve the listening, speaking,
reading and writing skills in the two books and then we examined the contents of these activities.
Result: There are activities aimed at teaching four basic language skills in both of the books of Édito
Méthode De Français A1 and the Seven Climate Turkish A1 books. However, one is much stronger
than the other, in terms of both handling the topics and the variety of activities and exercises.
Salih Gülerer, Dr.Öğr.Ü., Uşak Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Üsküp
örneği) / The problems faced in the process of teaching Turkish as a
foreign language (The case of Skobje)
Yazar:ALPAY ORMANŞAHİN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SALİH GÜLERER
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Macedonian-Skopje ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi =
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Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Öğretim sorunları = Teaching problems
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 TürkçeArnavutça 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 Semistructured 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 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.
Tez No İndirme Tez Künye
628864
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyimlerin metinleştirilerek
öğretimi: C1 seviyesi / Teaching idioms by textualization in teaching
Turkish as a foreign language: C1 level
Yazar:AHMET GÜREL
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH GÜLERER
Yer Bilgisi: Uşak Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Türkçe öğretimi = Turkish teaching
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2020
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Deyimler, Türkçenin söz varlığını oluşturan önemli kültür ögelerinden ve değerlerindendir. Yabancı
uyruklu öğrencilerin, kalıp sözler bakımından dünyadaki en zengin dillerden biri olan Türkçede yer
alan deyimlerin öğreniminde zorlandığı görülmüş fakat deyimlerin öğrencilere nasıl sunulması
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gerektiği konusu üzerinde fazla durulmadığı görülmüştür. Dil öğretimin aynı zamanda kültür öğretimi
olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyim öğretimi
önem arz etmektedir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 seviyesi öğrencilerinin,
deyimleri ortaya çıkış hikâyeleriyle mi yoksa sadece anlamıyla mı daha etkili öğrendiğini tespit
etmektir. Yöntem olarak nitel araştırmanın eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Bu amaç
doğrultusunda 30 C1 seviyesi öğrencileri; 15'i deney 15'i kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılmış ve
uzmanlar tarafından seçilen 20 deyim deney grubu öğrencilerine ortaya çıkış hikâyeleriyle, kontrol
grubuna ise sözlük anlamlarıyla uygulanmıştır. Uygulama öncesinde öğrencilerin seçilen 20 deyimi
bilip bilmediğini öğrenmek için öntest, uygulama sonrasında da sontest uygulanmıştır. Ortaya çıkan
sonuçlardan elde edilen veriler; cinsiyet, ülke gibi değişkenler açısından değerlendirilip tablo halinde
sunulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen veriler önceki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Cinsiyet
faktörünün öğrenmede anlamlı bir fark göstermediği görülmüş, öğrencilerin her bir deyimle ilgili
öntest ile sontest değişimleri tabloda gösterilmiştir. Sonuç olarak deyimlerin hikâyeleri ile
öğretilmesinin sadece anlamı ile öğretilmesine göre daha etkili olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler:
Yabancılara Türkçe öğretimi, deyim, hikâye, kültür
Idioms are among the important cultural elements and values that make up the vocabulary of Turkish.
It has been observed that foreign students have difficulty in learning the idioms in Turkish, which is
one of the richest languages in the world in terms of stereotypes, but it has not been emphasized how
the idioms should be presented to the students. Considering that language teaching is also culture
teaching, teaching idioms is important in teaching Turkish as a foreign language. In this study, it is to
determine whether C1 level students who learn Turkish as a foreign language learn idioms with their
emergence stories or only literally. The action research pattern of qualitative research was used as a
method. For this purpose, 30 C1 level students; 15 statements, 15 of which are experimental and 15 of
which are control groups, and 20 idioms chosen by experts were applied to experimental group
students with their emergence stories and the control group with dictionary meanings. Pretest and
posttest were applied after the application to find out if the students knew the 20 idioms chosen. Data
obtained from the resulting results; It was evaluated in terms of variables such as gender and country
and presented in a table. The data obtained as a result of the study were compared with previous
studies. It was observed that the gender factor did not show a significant difference in learning, and the
pre-test and post-test changes of the students are shown in the table. As a result, it has been seen that
teaching idioms with their stories is more effective than teaching them only with their meaning. Key
Words: Teaching Turkish to foreigners, idiom, story, culture
Tez No İndirme Tez Künye
628180
Türkiye Türkçesi öğrenen Türkmenistan uyruklu c1 seviyesindeki
öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime servetinin tespiti /
Determination of the active word wealth in written expression of students
at level c1 of Türkmenistan who learn Turkey Turkish as a foreing
language
Yazar:MUSTAFA AKDAĞ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH GÜLERER
Yer Bilgisi: Uşak Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sosyal
Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
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Bu çalışmada amaç Türkiye Türkçesi öğrenen Türkmenistanlı öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki
kelime servetinin tespit etmektir. Yöntem olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu amaç
doğrultusunda Türkmen öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu 3 ayrı C1 kur bitirme sınavında 55
öğrencinin yazmış olduğu yazılı anlatımdaki kelimeler belirlenen ölçütler doğrultusunda Microsoft
Word Programına aktarılmıştır. Kelime sıklıklarını belirlemek amacıyla Online Word Counter
Programı kullanılmıştır. 3 ayrı kur bitirme sınavının konuları farklı olduğu için ayrı ayrı analiz
edilmiştir. Elde edilen veriler cinsiyet, yaş, bölüm değişkenleri açısından analiz edilmiş ve tablo
halinde sunulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen veriler daha önce yapılan çalışmalarla
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin kelime servetlerinin yetersiz olduğu görülmüş ve bu
çerçevede öğrenciler için ve bu alanda akademik olarak faaliyette bulunan kişiler için önerilerde
bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Türk Soylulara Türkçe Öğretimi, Yazılı Anlatım, Aktif Kelime
Serveti, Türkmenistan
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In this study, the aim is to determine the vocabulary in the written accounts of Turkmenistan students
who learn Turkish as a foreign language. Document review is used as a method. For this purpose, the
words written by 55 students in 3 separate C1 court-finishing examinations, where Turkmen students
are heavily located, were transferred to the Microsoft Word Program in accordance with the specified
criteria. The Online Word Counter Program was used to determine the frequency of words. The
subjects of 3 separate exchange examinations were analyzed separately because the subjects were
different. The data obtained were analyzed in terms of gender, age, department variables and presented
as tables. The data obtained as a result of the study was compared with previous studies. As a result, it
was found that the students' vocabulary was inadequate and recommendations were made for students
and for those who are engaged academically in this field. Keywords: Turkish Teaching To Turkish
Nobles, Written Narration, Active Vocabulary, Turkmenistan
Tez No İndirme Tez Künye
626924
Yabancılara Türkçe öğretiminde tv dizisi kullanmanın atasözü ve deyim
öğretmedeki etkisi (Aslan ailem tv dizisi örneği) / The effect of the use of
tv series while teaching proverb and idiom in Turkish teaching as a
foreign language (The sample of tv series "Aslan ailem")
Yazar:YAHYA SEZEN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH GÜLERER
Yer Bilgisi: Uşak Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
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Bu araştırmanın amacı yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel materyal olarak TV dizisi
kullananın atasözü ve deyim öğretmedeki etkisini görmektir. "Aslan Ailem" dizisinin ilk 4 bölümünde
geçen 20 deyim ve 5 atasözü öğretilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın modeli nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan eylem araştırmasıdır. Çalışma grubunu Uşak Üniversitesi TÖMER'de 20182019 yılında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 seviyesinde 24 öğrenci oluşturmuştur. Uygulama 6
gün sürmüştür. Uygulamalar öncesinde öğretilecek deyim ve atasözleriyle ilgili öğrencilere ön bilgi
değerlendirmesi yapılmıştır. Uygulamalar esnasında etkinlik desteğiyle atasözü ve deyim öğretim
çalışmaları yapılmıştır. 2., 3., ve 4. gün yeni deyim atasözleri öğretimi çalışmalarına geçmeden tekrar
çalışması gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar sonunda da öğretilen atasözleri ve deyimleri ile ilgili son
test değerlendirmesi yapılmıştır. Ön bilgi ve son test değerlendirme sonuçları karşılaştırıldığında ve
uygulama esnasındaki gözlemlere göre çalışmanın sonucunda ders ortamında görsel ve işitsel materyal
olarak TV dizisi kullanmanın atasözü ve deyim öğretiminde etkili olduğu ve olumlu sonuçlar verdiği
ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Dil Edinimi, Görsel ve İşitsel Materyal, TV Dizisi, Atasözü ve
Deyimler
The aim of this study is to see the effect of using TV series as a visual and audio material in teaching
Turkish to foreigners in teaching proverbs and idioms. In the first 4 episodes of the "Aslan Ailem"
series, 20 idioms and 5 proverbs were tried to be taught. The model of the research is action research,
which is one of the qualitative research methods. The universe of the study was 24 students at the level
of B2, who were learning Turkish as a foreign language in 2018-2019 at TOMER at Uşak University.
The application lasted 6 days. Preliminary information evaluation was done to the students about the
idioms and proverbs to be taught before the applications. During the applications, proverb and idiom
teaching studies were carried out with the support of activity. On the 2nd, 3rd, and 4th days, repeat
study was carried out before moving on to teaching new idioms proverbs teaching. At the end of the
applications, a post-test evaluation was made regarding the proverbs and idioms taught. When the
preliminary information and post-test evaluation results were compared and according to the
observations during the application, it was revealed that using TV series as visual and auditory material
in the course environment was effective and gave positive results in the proverbial and idiom teaching.
Keywords: Language Acquisition, Audiovisual Material, TV Series, Proverbs and Idioms
Salih Kürşad Dolunay, Dr.Öğr.Ü., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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Türkçe öğrenen Mısırlı öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarında
Onaylandı
bağdaşıklık (Kahire örneği) / The usage level of cohesion instruments in
Yüksek
written expressions of Egyptian students who learned Turkish (Example
Lisans
cairo)
Türkçe
Yazar:MELDA İREM MANTI
2017
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SALİH KÜRŞAD DOLUNAY
123 s.
Yer Bilgisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anlatım = Expression ; Bağdaşıklık = Cohesion ; Dil öğrenimi =
Study of languages ; Dil öğrenme yöntemleri = 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 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
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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.
Sami Baskın, Doç.Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme Tez Künye
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Danışman: DOÇ. DR. SAMİ BASKIN
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Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı /
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Uygulamalı dilbilim =
Applied lingustics
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Küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenimi artık bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Bu ihtiyacı giderebilmek
amacıyla kullanılan en önemli kaynak ise sözlüktür. Kimi durumlarda bir öğretmen kadar, kimi
durumlarda da öğretmenden daha fazla ihtiyaç duyulan bu kaynak dil öğreniminin vazgeçilmez bir
unsurudur. Bu yüzden de yıllar içerisinde kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için oldukça
fazla türde karşımıza çıkmaktadır. Bu türlerden biri olan iki dillileştirilmiş sözlük kavramı literatürdeki
yerini 1986 yılında almıştır ve bu zamana kadar yirmiden fazla dile uyarlanmıştır. Ülkemizde iki
dillileştirilmiş sözlük kavramı oldukça yeni olmakla beraber hâlihazırda iki dillileştirilmiş bir Türkçe
sözlük bulunmamaktadır. Yukarıda bahsedilen yirmiden fazla sözlük yirmiden fazla ülke tarafından
çalışılmıştır, fakat ülkemizde maalesef bu alanda herhangi bir çalışma ortaya konulmamıştır. İki
dillileştirilmiş sözlükler üzerinde yapılan çalışmalar ise teoride kalmıştır, uygulama noktasına herhangi
bir adım atılmamıştır. Bu çalışmanın amacı teoride kalan bu iki dillileştirilmiş sözlük kavramını
uygulamaya geçirmek, iki dillileştirilmiş Türkçe bir sözlük ortaya çıkarmak ve dünya ile
kıyaslandığında eksik kalınan bu noktayı gidermeye çalışmaktır. Bilindiği gibi iki dillileştirilmiş
sözlükler bir sözlüğün referans olarak alınıp iki dillileştirilmiş formata uyarlanması ile
hazırlanmaktadır. Bu çalışmada da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yayımlanmış olan Yedi İklim
Türkçe isimli kitapta bulunan A2 seviyesindeki kelimelerin listesi ve aynı zamanda Türk Dil Kurumu
tarafından bu kelimelere verilen tanımlar referans olarak alınmıştır ve bu listedeki madde başları ve bu
madde başlarının TDK tarafından verilmiş olan tanımları İngilizceye çevrilmiştir. Tanımlara ek olarak
aynı zamanda çoğunlukla TDK tarafından verilen örnek cümleler de çalışmaya dahil edilmiştir ve
sonrasında bu örnek cümleler veya harici olarak yazılan örnek cümleler de İngilizceye çevrilmiştir.
Model önerisi yöntemine göre hazırlanmış olan bu çalışma iki dillileştirilmiş sözlüklerin Türkçeyi esas
alan ilk çalışmasıdır. Bu model hem tanımlama ve tanıklama ifadelerini hem de bu ikisinin İngilizce
tercümelerini içermektedir. Bu vesile ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen yabancılar için
hem okuduğunu anlayabilme hem de örnek cümleler ile bahsedilen kelimenin A2 seviyesinde nasıl bir
bağlam içerisinde kullanıldığını görebilme fırsatı oluşturulmuştur. Bu yüzden üretilen bu yeni sözlüğün
yabancılara Türkçe öğretimi hususunda oldukça yaygın bir şekilde kullanılacağı öngörülmektedir.
Learning a foreign language has turned into a necessity in the globalizing world. The most important
resourse used for the purpose of being able to meet this need is dictionary. This resource which is
needed as much as a teacher in some conditions and more than a teacher in some other conditions is an
indispensable element of language learning. For this reason, it confronts with us in many different
types to be able to meet the needs of the users within years. The concept of bilingualized dictionary
being one of these types took its place in literature in 1986 and has been adapted to more than twenty
languages up to now. The concept of bilingualized dictionary is very novel in our country and currently
there is no bilingualized Turkish dictionary. The aforementioned more than twenty dicrionaries have

652

been studied by more than twenty countries, but unfortunately the studies conducted in our country on
bilingualized dictionaries remain as theories, no step has been taken at the point of application. The aim
of this study is to put into practice this concept of bilingualized dictionary remaining a theory, produce
a bilingualized Turkish dictionary and try to compensate for a point deficient when compared to the
world. As it is known, the bilingualized dictionaries are prepared by taking a dictionary as a reference
and adapting it to the bilingualized format. In this study, the list of the words in A2 level taking place
in the book called Yedi Iklim Turkce published by Yunus Emre Institute and also the definitions given
for these words by Turkish Language Association have been taken as references and the lexical entries
and the definitions of these lexical entries given by TLA have been translated into English. In addition
to the definitions, the sample sentences given mostly by TLA have also been included in the study and
afterwards, these sample sentences or the externally added sample sentences have been translated into
English. This study prepared according to the model suggestion method is the first study taking Turkish
as the basis for the bilingualized dictionaries. This model includes both the definition and
exemplification expressions and the English translations of these two. In this way, an opportunity of
both being able to understand what they read and see in which context the mentioned word is used in
A2 level with the sample sentences has been formed for the foreigners wishing to learn Turkish as a
foreign language. Therefore; this newly produced dictionary is foreseen to be widely used in the issue
of teaching Turkish as a foreign language.
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Bu çalışmada, İngilizce öğretimi ve Türkçe öğretimi esas alınmak üzere dil öğretiminde kullanılan
yaklaşım, yöntem ve teknikler ele alınmıştır. Literatürde kullanılan yöntem ve teknikler kıyaslanarak
benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarılmış, İngilizce öğretimde kullanılan ancak Türkçe öğretiminde
kullanılmayan farklı yöntem ve teknikler Türkçe öğretimine uyarlanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce
literatür taramasında, Türkçe ve İngilizce programları, ders kitapları ve konuyla ilgili diğer yayınlar
incelenerek dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler belirlenmiş ve derlenmiştir. Çalışmanın
giriş bölümünde dil öğretimi genel hatlarıyla ele alınmış ve dil öğretim süreçleri ve daha önce yapılan
çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler sırasıyla
ele alınarak yaklaşım, yöntem ve teknik terimleri tanımlanmış ve farklılıkları betimlenmiştir. Sonraki
bölümlerde sırasıyla İngilizce öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler; Türkçe öğretiminde
kullanılan yöntem ve teknikler ayrı ayrı ele alınmıştır. Benzer ve farklı yöntemler tablo halinde
sunulmuştur. Yapılan çalışmada dil öğretiminde yöntemden ziyade tekniklerin farklı olduğu
görülmüştür. Bunun sebebinin dil öğrenme ortamının ait olduğu coğrafya, mekan ve zaman olduğu
düşünülmektedir. Bu etkenlerin yanı sıra en önemli etkenin günümüzde hızla yayılan bilişim
teknolojileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple, uyarlama bölümünde teknolojiye bağlı olan teknikler
ön plana çıkarılmıştır. Uyarlama yapılırken dil öğretiminde pek denenmemiş olan 5E modeli
kullanılmıştır. 5E Modeli, daha çok fen bilimleri derslerinde yapılandırmacı eğitim felsefesiyle
kullanılan bir modeldir. Yapılandırmacı yöntem en az beş aşamadan oluşur: giriş, keşif, açıklama,
derinleştirme, değerlendirme. Yapılandırmacı yöntemin kullanıldığı bir sınıfta öğrenci çalışmaları
günlük aktivitelere de odaklanır. Öğretim vi yöntemleri ayrıca iletişim ve sosyal becerilerin yanı sıra iş
birliğini de vurgulamaktadır. Bu, öğrencilerin öncelikli olarak tek başlarına çalıştıkları, tekrar ve
derslerle öğrendikleri geleneksel sınıftan farklıdır. Yapılandırmacı öğretimler çevrimiçi öğrenmede de
kullanılabilir. Tartışma forumları, wiki'ler ve bloglar gibi araçlar öğrencilerin aktif olarak bilgi
oluşturmalarını sağlayabilir. Mevcut bilgi şemaları açıkça yeni öğrenme için bir başlangıç noktası
olarak kabul edildiğinden, yapılandırmacı yaklaşım bireysel ve kültürel farklılıkları ve çeşitlilikleri
doğrulama eğilimindedir. Bu sebeplerle, modeli dil öğretimine uyarlayarak Türkçe öğretim planları
hazırlamanın dil öğretimine farklı ve yeni anlayışlar getireceği düşünülmüştür. Çalışmada, Dünyada en
çok konuşulan dilin İngilizce olması ve en çok öğretilen dil olması sebebiyle Türkçe ile kıyaslama
açısından İngilizce öğretim yöntem ve teknikleri esas alınmıştır. İngilizce öğretimi çoğunlukla öncü
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olduğundan, burada kullanılan yöntemler diğer dillerin öğretilmesinde de esas alınmıştır. Bununla
birlikte, dil öğretimini etkileyen faktörlerin çeşitliliği sebebiyle her öğretim yönteminin her dilde veya
her öğretim ortamında uygun olamayacağı da anlaşılmaktadır. Bu sebeple, İngilizce öğretiminde
kullanılan ancak Türkçe öğretiminde bulunmayan yöntem ve teknikler 5E Modeline göre ele alınarak
Türkçe öğretimine uyarlanmış olması öğretim ortamlarının da uygun hale getirilebilmesinin önünü
açmaktadır. Bu kapsamda hem öğreten hem de öğrenen, öğrenme ortamından faydalanır ve etkin
öğrenme sağlanmış olur. Çalışmanın son bölümünde 5E Modeli kullanılarak öğretim dilinde örnek ders
planları verilmiştir. Örnek planlar hazırlanırken teknolojik gelişmelerin sınıf içi öğrenme ortamlarına
entegre edilmesine özen gösterilmiştir.
In this study, the approaches, methods and techniques used in language teaching have been considered
by taking into consideration English teaching and Turkish teaching. By comparing the methods and
techniques used in teaching, their similarities and differences were revealed. Different methods and
techniques used in English teaching but not used in Turkish teaching were adapted to Turkish teaching.
Before starting the study, the methods and techniques used in language teaching were determined and
compiled by reviewing Turkish and English programs, textbooks and other publications written on the
subject. In the introduction part of the study, language teaching is handled in general and brief
information is given about language teaching processes and previous studies. Approaches, methods and
technical terms are defined respectively and their differences are described by considering the methods
and techniques used in language teaching. In the next sections, methods and techniques used in
teaching English and Turkish are discussed separately. In the study, it was seen that the techniques
were different in language teaching rather than the method. The reason for this is thought to arise from
the geography, place and time to which the language learning environment belongs. In addition to these
factors, it has been observed that the most important factor is the rapidly expanding information
technologies. For this reason, techniques based on technology are brought to the fore in the adaptation
section. While adapting, the 5E Model which has not been tried much in language teaching has been
used. The 5E Model is a model used mostly in science classes with constructivist education
philosophy. Constructivist method consists of at least five stages: introduction, exploration,
explanation, elaboration and evaluation. In a classroom using the constructivist method, student work
focuses on daily activities. Teaching methods and techniques emphasize collaboration, communication
and social skills. This is viii different from the traditional classroom in which students study alone,
learning by repeating lessons. Constructivist teaching can also be used in online learning. Tools such as
discussion forums, chats, wikis, and blogs can enable students to actively build information.
Constructivist approach tends to verify individual and cultural differences and diversity, as existing
information schemes are clearly considered as a starting point for new learning. For these reasons, it is
thought that preparing the Turkish language teaching plans by adapting the model will bring different
and new perspectives to language teaching. Since the most spoken and the most taught language in the
world is English language, English teaching methods and techniques are based on in terms of
comparison with Turkish. As English teaching is often a pioneer, the methods used here are also based
on teaching other languages. However, due to the variety of factors that affect language teaching, it is
understood that not all teaching methods can be appropriate in every language or every educational
environment. For this reason, the methods and techniques used in English education but not in Turkish
education are taught according to the 5E Model and adapted to Turkish education, which makes it
possible to adapt the teaching environments. In this context, both teachers and learners benefit from the
learning environment and effective learning is provided. In the last part of the study, sample lesson
plans are given in the language of instruction using the 5E Model. While preparing sample plans,
attention is paid to integrate technological developments into classroom learning environments.
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Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
İki dilli = Bilungualism
Yabancı dil öğrenimi günümüzde artık bir ihtiyaç olmaktan çıkmış neredeyse bir zorunluluk hâline
gelmiştir. Dil öğreniminde kullanılan metotlar ve materyaller zaman içerisinde değişiklik gösterse de
sözlükler hâlâ dil öğreniminde önemli bir araç olarak görülmektedir. Önceleri sınıflarda öğretmen
eşliğinde yapılan dil eğitimi, teknolojinin gelişmesi, internet kullanımının artması, uzaktan eğitim gibi
alternatif eğitim modellerinin ortaya çıkması ve bireysel öğrenmenin yaygınlaşmasıyla artık sınıfların
dışında da yapılmaya başlanmıştır. Yabancı dil öğrenimindeki bu gelişmeler dil öğrencilerinin
ihtiyaçları doğrultusunda yeni sözlük türlerini ortaya çıkarmıştır. Bu sözlük türlerinden birisi de iki
dillileştirilmiş sözlüklerdir. İlk iki dillileştirilmiş sözlük 1986 yılında yayımlanan İngilizce-İngilizceİbranice sözlüktür. Tek dilli ve iki dilli sözlüklere alternatif olarak üretilen bu tür sözlükler için
literatürde üç ayrı terim kullanılmaktadır: melez sözlük, yarı iki dilli sözlük ve iki dillileştirilmiş
sözlük. Bu terimler genellikle birbirlerinin yerine kullanılırlar. İki dillileştirilmiş sözlükler tek dilli
sözlüklerdeki tanım, tanıklama gibi bilgilerle iki dilli sözlüklerdeki kelimenin ana dildeki karşılığı olan
çevirisini birlikte verirler. Bu tür sözlüklerde genellikle ilk önce madde başının hedef dildeki tanımı
yapılır ve tanım ana dile çevrilir. Daha sonra bu tanımlar örnek cümlelerle desteklenir. Örnek cümleler
bazen ana dile çevrilir bazen de olduğu gibi bırakılır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere
yönelik A1 seviyesinde iki dillileştirilmiş bir sözlük henüz Türkiye'de yayımlanmamıştır. Bu çalışmada
yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sözlüklerden daha fazla yararlanmasını sağlamak
amacıyla, yabancı dil öğrenimine önemli katkıları olduğu çeşitli çalışmalarla kanıtlanmış olan iki
dillileştirilmiş bir sözlük modeli geliştirilmiştir. Bu model geliştirilirken Yunus Emre Enstitüsü
tarafından hazırlanan "Yedi İklim" Türkçe öğretim setinin A1 seviyesi ders kitabının kelime listesi
sözlüğe dahil edilmiştir. Kelime listesindeki madde başları ve bu madde başlarının kullanıldığı örnek
cümleler İngilizce-İngilizce online sözlüklerde taranmış, daha açık ve anlaşılır olduğu düşünülen tanım
ve örnek cümleler Türkçeye çevrilmiştir. İngilizce-İngilizce online sözlüklerdeki tanımların yeterli
olmadığı durumlarda Türk Dil Kurumunun tanımlarına başvurulmuş ve TDK'nin tanımları Türkçeye
çevrilmiştir. Bazı durumlarda ise hem tanımlarda hem de tanıklamalarda çevrimiçi kaynaklara
başvurulmuştur. Bu model önerisi çalışması A1 seviyesindeki madde başları esas alınarak yapılmıştır.
Dil yeterliliği arttıkça dil öğrencilerinin bilinmeyen kelimelerin anlamlarını bağlamdan çıkarabilme ve
sözlüklere ne zaman bakmaları gerektiği konusundaki yetenekleri gelişmektedir. Yabancı dil
yeterlilikleri az olan öğrencilerin ise sözlüklere bakma ihtiyacı yabancı dil yeterliliği çok olanlara göre
daha fazladır. Bu çalışmada ortaya konulan sözlük modeliyle sözlük kullanma ihtiyacı daha fazla olan
başlangıç seviyesi dil öğrencilerinin kelimelerin anlamlarını daha doğru anlamalarına ve bu kelimelerin
bir bağlam içerisinde nasıl kullanıldığını görmelerine imkân sağlanarak bu alandaki bir eksiklik
giderilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: İki Dillileştirilmiş Sözlük, A1 Seviyesi, Yabancı Dil
Öğretimi
Today, foreign language learning is no longer a need but it has become a necessity. Although the
methods and materials used in language learning have changed in the course of time, dictionaries have
still been seen as an important tool in language learning. With the development of technology, the
increase in internet usage, the emergence of alternative education models such as distance education
and the spread of individual learning, language education which was previously conducted in
classrooms under the guidance of teachers, has started to be carried out outside the classrooms. These
developments in foreign language learning have introduced new types of dictionaries in accordance
with the needs of language students. One of these dictionary types is bilingualized dictionaries. The
first bilingualized dictionary was English-English-Hebrew which was published in 1986. Three
different terms -semi-bilingual, hybrid and bilingualized- have been used in literature for such
dictionaries that are produced as an alternative to monolingual and bilingual dictionaries. These terms
are often used interchangeably. Bilingualized dictionaries present some information such as definition
and example of use in monolingual dictionaries along with the translation equivalent of the word in L1
in bilingual dictionaries. In such type of dictionaries, an entry is first defined in L2 and then translated
into L1. The definitions are elaborated with examples of use afterwards. Examples of use are
sometimes translated into L1 and sometimes not. A bilingualized dictionary at A1 level for students
learning Turkish as a foreign language has not been published in Turkey yet. In this study, a
bilingualized model of dictionary has been developed in order for the students learning Turkish as a
foreign language to benefit from these dictionaries more. In the development of this model, the word
list of A1 level textbook of "Yedi İklim" Turkish language teaching set published by Yunus Emre
Institute is included in the dictionary. The entries in the word list and the examples of use have been
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searched on English-English online dictionaries and the definitions and examples of use on online
dictionaries which are thought to be clear and understandable have been translated into Turkish. If the
definitions are thought to be insufficient on English-English online dictionaries, the definitions of
Turkish Language Association are translated into Turkish. In some cases, other online sources have
been used both in definitions and examples of use. The model suggestion is based on the entries at A1
level. As the language proficiency increases, language students' ability to infer the meaning and ability
when to look up a word in the dictionary improves. The students with low level of language
proficiency are relatively more liable to look up a word in dictionary. With the dictionary model
presented in this study, it is tried to fill a gap in this field by enabling the beginning level language
students who need to use the dictionary more to understand the meaning of the words more accurately
and see how these words are used in a context. Keywords: Bilingualized Dictionary, A1 Level, Foreign
Language Teaching
Seçil Hirik, Dr.Öğr.Ü., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Türkiye, coğrafi konumu gereği göç almaktadır. Türkiye'nin aldığı yoğun göç sonucu, göç edip
ülkemizde yaşamını sürdürenlere Türkçe öğretimi yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Göçlerle
birlikte gelen bireylerin günlük yaşamını devam ettirebilmek için Türkçeye ihtiyaçları bulunmaktadır.
Ülkemizin yoğun göç aldığı yerlerden biri de Suriye'dir. Günümüzde göçle gelen Suriyelilere çeşitli
kurum ve kuruluşlarda belirli yaş gruplarına Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
ikinci dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilere yönelik kullanılan yaklaşım ve yöntemlere ilişkin
öğretmen görüşlerini incelemektir. Bu amaçla bu konuda görevli öğreticilerin derslerde yaklaşım,
yöntem seçimi ve kullanımı ile ilgili görüşleri üzerinde durulmuştur. Bu amaç doğrultusunda şu
sorulara cevap aranacaktır: Türkçe öğreticileri derslerinde hangi yaklaşım ve yöntemleri sıklıkla
kullanmaktadır? Türkçe öğreticilerinin 7-12 yaş grubu derslerinde kullanılan yaklaşım ve yöntemlere
ilişkin görüşleri nelerdir? Araştırma 2016-2017 öğretim yılında 7-12 yaş ikinci dil olarak Türkçe
öğreten 10 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden
görüşmeden yararlanılmıştır. Veriler, içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Elde edilen bulgularda
öğreticilerin yaklaşım ve yöntem kavramlarına yeterince hâkim olmadığı, dört temel dil becerisine eşit
seviyede süre ayıramadıkları, sıklıkla belirli yaklaşım ve yöntemleri kullandıkları, öğretim sürecinde ve
öğrenme ortamında öğrenicilerle ilgili çeşitli sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğreticilerin, İkinci
dil olarak Türkçe öğretirken öğrenicilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir öğretim
yaptıkları görülmektedir. Bunun sebebi Suriyelilerin, Türkiye'de günlük yaşamlarını idame etmelerine
yardımcı olmaktır. Öğreticilerin materyal eksikliği yaşadığını bilinmekte, öğrenme ortamlarındaki
eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Öğreticilerin süreçte kapsamlı bir çerçeve programa ihtiyaç
duydukları görülmekte, öğreticilere dil öğretimi yaparken kullanabilecekleri yaklaşım ve yöntemlere
yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmelidir.
Turkey, is a region of migration due to its geographical location. As a result Turkey receive intensive
migration, migrated to our country has emerged obligation to make teaching Turkish to those who
survive. Individuals who come with migrations need Turkish to continue their daily life. Syria is one of
the countries where Turkey receives densely immigration. Today, Turkish education is given to the
Syrian refugees certain age groups in various institutions and organizations. The aim of this study is to
examine the views of teachers about the approaches and methods used for Syrian students learning
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Turkish as a second language. For this purpose, the opinions of the instructors in this subject about the
approach, selection and use of methods in the courses were emphasized. For this purpose, the following
questions will be sought: What approaches and methods do Turkish teachers often use in their classes?
What are the opinions of Turkish teachers about the approaches and methods used in the 7-12 age
group courses? The research was conducted in the 2016-2017 academic year with the participation of
10 teachers who teach Turkish as a second language. Qualitative data collection methods were used in
the study. The data were analyzed by content analysis. According to the findings, it was determined
that the teachers did not have enough knowledge about the approach and method concepts, they could
not allocate equal time to the four basic language skills, they often used certain approaches and
methods, and they experienced various problems related to the learners in the teaching process and
learning environment. While teaching Turkish as a second language, it is seen that the instructors are
teaching to meet the basic needs of their learners. . The reason for the Syrians, helping them to
maintain their daily life in Turkey. It is known that the instructors experience material deficiencies and
deficiencies in learning environments need to be eliminated. It is seen that the instructors need a
comprehensive framework program in the process and in-service training should be organized for the
approaches and methods they can use when teaching language to the instructors.
Tez No İndirme
646228

Tez Künye
Yabancı dil olarak Korece ve Türkçe öğretim kitaplarının kültürel
unsurlar açısından karşılaştırılması / Cross- cultural study of
Korean and Turkish teaching books as a foreign language
Yazar:PAKİZE GENEL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SEÇİL HİRİK
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal
Bilimler Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
134 s.

ÖZET Yabancı dil öğretiminde kültür aktarımının önemli bir yeri vardır. Çünkü her millet farklı
şekilde düşünür, tasarlar, hayal kurar, yaşar, davranışlar gösterir ve ölür. Yani her milletin zihniyet,
yaşayış biçimi ve davranış şekilleri farklıdır. Bu da kendini dilde gösterir. Bunun için dil öğretimi
yapılırken hedef dile ait kültürel ögelerin yer alması gereklidir. Fakat kültürel ögelerin ne kadar
aktarılması gerektiği ya da hangi kültürel ögelerin verilmesi gerektiği her zaman dil öğretiminde
tartışılagelen bir konu olmuştur. Bu konuya dair en yakın cevapları yabancı dil öğretimi ders kitapları
vermektedir. Çünkü yabancı dil öğretiminde kullanılan ders kitapları hedef dilin kültürüne dair bilgiler
sunmaktadır. Fakat kültüre dair sunulan bu bilgilerin veriliş oranları ders kitaplarının niteliklerini
etkilemektedir. Bu oranları belirleyebilmek için ise farklı ders kitaplarındaki kültürel ögelerin
karşılaştırmalı olarak incelenmesi alana katkı sağlayabilir. Bunu yaparken de farklı dillerde yazılmış
olan ders kitaplarının incelenmesi gerekmektedir. Bundan dolayı çalışmada yabancı dil olarak Korece
öğretimi ders kitabı olan Sejong Korece ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitabı olan
Türkçeye Yolculuk kitabında yer alan kültürel unsurlar incelenmiş ve buna dair bulgular elde
edilmiştir. Çalışma nitel araştırma verilerinden doküman analizi yöntemiyle ortaya konmuştur.
İncelenen kitaplardaki kültürel ögeler seviyelere göre Okur ve Keskin'in hazırlamış olduğu "Metinlere
Yansıyan Kültürel Öge ve Alt Ögeler" tablosuna dayanılarak maddeler hâlinde sunulmuş elde edilen
bulgular tablolar hâlinde ortaya koyulmuş ve yüzdelik farkları belirlenerek ögeler arasında
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak ise şunlar söylenebilir: A1 seviyesi Türkçeye Yolculuk kitabında
Sejong Korece kitabına göre daha fazla kültürel unsurlar bulunmuştur. A2 seviyesinde ise Sejong
Korece kitabının Türkçeye Yolculuk kitabına göre daha fazla kültürel unsura değindiği ortaya
çıkmıştır. Değerler eğitim, gelenek ve folklor gibi ögelerin her iki kitapta da az verildiği, günlük
yaşam, kişiler arası ilişkiler ve coğrafya ve mekân ögelerinin ön planda tutulduğu görülmüştür. Anahtar
kelimeler: Yabancı dil öğretimi, ders kitapları, kültür aktarımı, kültürel unsurlar.
ABSTRACT Culture transfer has an important place in foreign language teaching. Because every
nationality thinks, designs, dreams, lives, exhibits behaviors, and dies in a different way. In other
words, every nationality has a different mentality, lifestyle, and behavior. This shows itself in the
language. Therefore, while teaching a language, the cultural elements of the target language should be
included. However, how many cultural elements should be given or which cultural elements should be
given has always been a subject under discussion, in teaching language. The closest answers on this
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subject are foreign language teaching textbooks. Because the textbooks which are used for foreign
language teaching provide information about the culture of the target language. But the rate of giving
this information the culture affects the quality of the textbooks. In order to determine this rate,
analyzing the cultural elements in different textbooks comparatively may contribute to this field. While
doing this, textbooks written in different languages should be examined. Thus, by examining the target
culture elements in textbooks, better language learning can be achieved. For this reason, in the study,
the cultural elements in the "Türkçeye Yolculuk" book, which is a foreign language teaching textbook,
Sejong Korean and Turkish as a foreign language textbook, were examined and findings were obtained.
The study was put forward by the document analysis method from qualitative research data. The
cultural elements in the analyzed books were presented in the form of items based on the "Cultural
Elements and Sub-Items Reflected in the Texts" table prepared by Okur and Kesin according to the
levels, and the findings obtained were presented by comparing them according to the levels in tables
and figures. As a result, the following can be said: More cultural elements were found in the A1 level
"Türkçeye Yolculuk" book than the Sejong Korean book. At A2 level, it was revealed that the Sejong
Korean book touches more cultural elements than the "Türkçeye Yolculuk" book. It has been noticed
that elements such as values and education, tradition and folklore are given less in both books. It has
been observed that the elements of daily life, interpersonal relationships, geography and space are
prioritized. Keywords: Foreign language teaching, textbooks, culture transfer, cultural elements.

Seda Gülsüm Gökmen, Prof., Ankara Üniversitesi Genel Dil Bilimi
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Aristo'dan beri süregelen klasik sınıflandırma anlayışına karşı çıkan çalışmalarıyla Rosch Öntür
Kuramının temellerini atmıştır. Bu kuram kavram oluşturma ve sınıflandırmaya dair alanyazına yeni
bir soluk getirmiştir. Artısı olduğu kadar eleştirilen yanları da olan bu kuram, akademik çevrelerce hala
çalışılmakta ve alanyazına katkıda bulunmaktadır. Bu kuram çerçevesinde, Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenenler için hazırlanmış olan Ankara Üniversitesi TÖMER'e ait Yeni Hitit ders kitaplarındaki
okuma metinlerinin kavramları belirlenen on ulam altında (yiyecek, içecek, sebze, meslek, eşya, taşıt,
spor, hayvan, hastalık, suç) listelenip kavram alanlarına göre nasıl bir dağılım gösterdikleri
betimlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu ders kitaplarında yer alan sözcüklerin ve betimlenmesi
çalışmanın temel konusudur. Buna göre EŞYA ve MESLEK ulamları en çok dağılım gösteren ve
sözcüksel çeşitliliğe sahip olan ulamlardır. Onu YİYECEK ulamı takip etmektedir. Alt düzey
kavramlara sahip olan ulamlar kadar sahip olmayan – yeteri kadar sahip olmayan ulamlar da
mevcuttur. Çalışma okuma metinleriyle sınırlı olduğu için sıklık ve dağılım göstermeyen ya da
sözcüksel verisi kısıtlı olan ulamlar söz konusudur. Örneğin SEBZE ulamı oldukça az öğeye sahiptir.
HASTALIK ulamlarında en sık görülen öğe Yeni Hitit 3'de görülmüştür. SUÇ ulamına ait en sık
görülen öğe mevcut olmamakla beraber bu ulamdaki verilere sadece Yeni Hitit 2'de rastlanılmıştır.
Yabancı dil öğreniminin başlangıcının dil ediniminin ilk evreleriyle benzer olduğu düşünüldüğünde
kavram öğretiminde somut ulamların varlığı ve çeşitliliği öğrencinin sözcük öğreniminde güçlü bir
kaynak olacaktır.
Rosch, who has been against to the classical categorization approach since Aristotle started, laid
foundations of the Prototype Theory. This theory has brought a breath of fresh air to the literature on
concept formation and classification. It has criticisms as well as the pros, but has been still studied by
academic circles and has contributed to the literature. Within the framework of this theory, the
concepts mentioned in the reading texts of Yeni Hitit course books of Ankara University TÖMER
prepared for those who learn Turkish as a foreign language, have been listed under ten certain
categories (food, drink, vegetable, profession, goods, vehicles, sports, animals, diseases, crime),
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described how they are distributed according to the conceptual fields, and evaluated. The words and
their descriptions in these course books are the main subject of the study. According to this, the
categories GOOD and PROFESSION are the ones that show the most distribution and have lexical
diversity. It is followed by the category FOOD. Some categories have subordinate concepts but some
of them don't have at all / or enough. Since the study is limited to reading texts, the frequency and
distribution of some categories are not enough or their lexical data are limited. For example, the
VEGETABLE segment has very few items. The most common item in the DISEASE has been seen in
Yeni Hitit 3. Although the most frequent element of the CRIME domain is not available, the data in
that area was found only in Yeni Hitit 2.
Selcen Çifci, Doç.Dr., Uşak Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
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Bu çalışmada; Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ortaokul öğrencilerinin, belirlenmiş sosyal yaşam
alanlarında kullandıkları kelime bilgilerinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışma betimsel nitelikte olup,
tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesi aşamasında doküman analizi yöntemi ve yarı
yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış olup, analizi aşamasında tematik analizden yararlanılmıştır.
Çalışma grubunu, 2018-2019 yılında Uşak il merkezinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu
öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu dört ortaokuldan, 86 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. A
ortaokulundan (7 kız ve 10 erkek öğrenci), B ortaokulundan (12 kız ve 13 erkek öğrenci), C
ortaokulundan (12 kız ve 9 erkek öğrenci), D ortaokulundan (13 kız ve 10 erkek öğrenci) toplam 86 (44
kız ve 42 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencilerin ülke bazındaki sayısal
dağılımı ise: A ortaokulu (11) Afgan, (3) İranlı, (2) Iraklı öğrenci; B ortaokulu (20) Afgan, (2) İranlı,
(3) Iraklı, (3) Suriyeli öğrenci; C ortaokulu (21) Afgan öğrenci; D ortaokulundan ise (5) Afgan,(9)
İranlı, (9) Iraklı öğrenci çalışmaya katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler hakkında bilgi edinmek
için kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Ardından her bir öğrenciye kişisel bilgi formu ve 10 sosyal
yaşam alanına yönelik kelime tespit formu uygulanmış olup toplam 86 sayfa kişisel bilgi formu ve 860
adet kelime tespit görüşme formu incelenmiştir. Uygulama 12 hafta sürmüştür. Öğrencilerin kişisel
verileri formları ve kelime tespit görüşme formuna yazdıkları kelimeler tek tek okunarak taranmış ve
bilgisayarda EXCEL dosyalarına aktarılmıştır. Öğrencilerin bu sosyal yaşam alanları için verdiği
kelimeler uzman görüşüne de başvurularak kendi içinde 6 alt başlıkta (mekân, nesne, kişi, iletişimsel
ifadeler, tematik ve diğer olarak) yeniden gruplandırılıp kelimelerin sıklıkları alınmıştır. Çalışmanın
sonucunda, Uşak ili merkezinde yabancı uyruklu en fazla öğrencinin bulunduğu 4 okuldan 86 ( 44 kız
ve 42 erkek ) yabancı uyruklu öğrencinin 10 farklı sosyal yaşam alanı için 1303 çeşitten oluşan toplam
8013 kelime bilgisi yazdığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin en fazla kelime bilgisi yazdıkları sosyal
yaşam alanının 1518 kelime, kalıp cümle ve kalıp ifade ile Okul-Okul İdaresi başlığında olduğu
görülmektedir. En az kelime bilgisi yazılan sosyal yaşam alanının ise toplam 434 kelime, kalıp cümle
ve kalıp ifade yazılan Muhtarlık olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe
Öğretimi, Kelime, Sosyal Yaşam Alanı, Türkçe Eğitimi, Kelime Sıklığı
In this study; it is aimed to determine the vocabulary knowledge used by middle school students who
learn Turkish as a foreign language in the specified social life areas. The study is descriptive and
scanning model was used. Document analysis method and semi-structured interview form were applied
in the data acquisition phase, and thematic analysis was used in the analysis phase. The study group
consists of 86 foreign students from four secondary schools with the highest population of foreign
students studying in the city center of Uşak in 2018-2019. A total of 86 (44 female and 42 male
students) from A secondary school (7 female and 10 male students), B secondary school (12 female
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and 13 male students), C secondary school (12 female and 9 male students), D secondary school (13
female and 10 male students) male) students. The numerical distribution of students in the study group
on a country basis; A secondary school (11) Afghan, (3) Iranian, (2) Iraqi student; B secondary school
(20) Afghan, (2) Iranian, (3) Iraqi, (3) Syrian students; C secondary school (21) Afghan student; From
D secondary school; (5) Afghan, (9) Iranian, (9) Iraqi students participated in the study. A personal
information form was applied to learn about the students participating in the study. Afterwards, a
personal information form and a word determination form for 10 social life areas were applied to each
student, and a total of 86 pages of personal information form and 860 vocabulary interview forms were
examined. The application lasted 12 weeks. The personal data of the students and the words they wrote
on the word detection interview form were read one by one and scanned and transferred to EXCEL
files on the computer. The words given by the students for these social living areas were also grouped
in 6 subtitles (place, object, person, communicative expressions, thematic and other) and the
frequencies of the words were taken by referring to the expert opinion. As a result of the study; of the
four schools with the highest number of foreign students in the city center of Uşak; It was determined
that 86 (44 girls and 42 boys) foreign students wrote 8013 vocabulary words consisting of 1303
varieties for 10 different social living spaces. It is seen that the social life area in which the students
write the most vocabulary is 1518 words and phrases with the title of School-School Administration. It
is determined that the Mukhtar with the least vocabulary is 434 words and phrases. Keywords:
Teaching Turkish to Foreigners, Vocabulary, Social Living Area, Turkish Education, Word Frequency
Selçuk İşsever, Prof., Ankara Üniversitesi Genel Dil Bilimi
Tez No İndirme
250267

Tez Künye
İkinci dil olarak Türkçede ilgi tümceciklerinin edinimi / The
acquisition of the relative clauses in Turkish as a second language
Yazar:ÖZGÜN ÖZCAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SELÇUK İŞSEVER
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:Cümle = Sentence ; Dil edinimi = Language acquisition ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; İkinci dil = Second language ; İkinci dil
öğrenimi = Second language learning

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2009
96 s.

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
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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.
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.
Tez No İndirme
313235
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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
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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.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.Keywords: Universal
Grammar, Access Theories, Second Language Acquisition of Scrambling , Acquisition of Scrambling
in Turkish as a Second Language, Acquisition of Scrambling in Japanese as a Second Language
Sema Aslan Demir, Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
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Okuma-anlama becerisinin geliştirmesi amacıyla yabancı dil öğretiminde kullanılan metinlerin, özgün
şekliyle mi yoksa dil düzeyine uygun hale getirilmiş olarak sadeleştirilmiş şekliyle mi kullanılması
gerektiği, üzerinde tartışılan bir konudur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan özgün
yazınsal metinlerin, dile, yazına ve anlama ait niteliklerinin sorgulanabilmesi ve metinlerin bu
düzlemlerde irdelenebilmesi ancak ileri düzeydeki dil öğrenicileri tarafından yapılabilir. Temel ve orta
düzeydeki dil öğrenicilerinin okuma eylemlerinin öncelikli amacı ise anlama ulaşmaktır. Çünkü bu
düzeydeki öğreniciler özgün haldeki bir yazınsal metne hâkimiyet sağlayabilecek yeterli dilsel edince
ve artalan bilgisine sahip değildirler. Bu düşünden yola çıkılarak, metindilbilimsel bir çerçevede, yüzey
ve derin yapıdaki tutarlılık ve doğruluk değiştirilmeden yazınsal bir metnin sadeleştirilmesi tezin odak
noktasını oluşturmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma- anlama becerisinin kazandırılması
ve geliştirilmesi amacı ile kullanılan yazınsal metinlerin bilimsel bir yöntem ile çözümlenmesi ve
sadeleştirilmesi tezin temel amacıdır. Yapılan sadeleştirme işlemi öncesinde, yazınsal bir metnin
seçilmesi, seçilen bu metni metindilbilimsel ölçütlere bağlı kalınarak çözümlenmesi ve bu şekilde
bilimsel bir nitelik kazandırılan sadeleştirme süreci ve sadeleştirmenin amacına ulaşıp ulaşmadığının
çeşitli teknikler ile sınanması bu çalışmanın çerçevesini çizmektedir. Bu bağlamda, Refik Halid
Karay'ın kısa öykü türüne ait "Eskici" isimli eseri, öncelikle metinsellik ölçütlerinden 'bağlaşıklık' ve
'bağdaşıklık' ölçütlerine bağlı kalınarak çözümlenmiş ve sonrasında yine söz konusu ölçütler
çerçevesinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 düzeyindeki öğreniciler için sadeleştirilmiş ve
seçilen yazınsal metnin özgün ve sadeleştirilmiş şeklinin kavranmasını ölçme amacına yönelik
oluşturulan sorular ile her iki metni okuma- anlama ölçme uygulaması yapılmıştır.
It's an accentuated issue whether original or adapted texts could be utilized in foreign language
education so as to develop understanding skills. The original texts used in teaching Turkish with
regards to linguistic and communicative domains of text are meaningful for the advanced level
learners. However, as the elementary and intermediate level learners don't have adequate background
information it is hard for them too comprehend an original literary text. Within this context, this study's
first target is to simplify an authentic text with textlinguistics criteria by not detracting from the
authentic text. Within the limits of this study, before the adaptation, it has been included that the text
was chosen and after this came the process of scientific simplification and testing the simplified text of
reading comprehension skills. With this purpose, an original very short story that belongs to fictional
narrative type of literary works called 'Eskici' by Refik Halid Karay was chosen and then the original
story was analyzed in terms of textlinguistic criteria, primarily cohesion and coherence. Then, in
conformity with the same criteria, the original story was adapted to B1 level and after all, some reading
comprehension questions to check the comprehension level were posed.
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Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Hata = Error ; Suriyeliler =
Syrians ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ;
Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign
language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yazma becerisi = Writing skills ; Yazılı anlatım = Written expression
Yabancı dil öğretiminde konuşma, dinleme, okuma ve yazma olmak üzere dört temel beceri vardır. Bu
dört temel beceri kendi içinde anlama ve anlatma becerileri olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlama
becerilerini dinleme ve okuma anlatma becerilerini ise konuşma ve yazma oluşturmaktadır. Bu beceri
alanlarını birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Yabancı dil öğrenenlerden neyi ne kadar
anladıklarını görmek ve bunları değerlendirebilmek için konuşma ve yazma becerisini kullanmaları
beklenmektedir. Bu da yazma becerinin geliştirilmesinin gerekliliği ön plana çıkarmaktadır. Yazma
becerisinin geliştirilmesi için yazma becerisiyle ilgili etkinliklerin arttırılmasının yanında öğrenenlerin
yazılı anlatımlarında yapmış oldukları hataların belirlenmesi ve bu hataların en aza indirgenmesi de
gerekmektedir. Öğrenenlerin yazılı anlatımlarda yaptıkları hataların belirlenmesi ve
sınıflandırılabilmesi için kullanılan yöntem ve tekniklerden biri de hata çözümlemesidir. Bu çalışma
öğrenenlerin yazılı anlatımlarında yapmış oldukları hataların çözümlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu
çalışma Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde B1
seviyesinde Türkçe öğrenen 27 Suriyeli öğrencinin yazılı anlatımları incelenerek oluşturulmuştur.
Suriyeli öğrenenlerin yazılı anlatımlarında yapmış oldukları hatalar ses bilimsel, biçim bilimsel, söz
dizimsel ve yazım noktalama hataları açısından çözümlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Araştırmanın
bulgularında öğrenenlerin en çok ses bilimsel hatalar ile yazım ve noktalama hataları yaptıkları tespit
edilmiştir.
There are four basic skills; speaking, listening, reading and writing in foreign language teaching. These
four basic skills are divided into two as comprehension and narrative skills. Listening and reading
constitute the understanding skills and speaking and writing constitute the expression skills. It is not
possible to think these skill areas independently. Foreign language learners are expected to use their
speaking and writing skills in order to see what and to what extent they understand and to evaluate
them. This emphasizes the necessity of developing writing skills. In addition to increasing the writing
skills related to the development of writing skills, it is necessary to determine the mistakes made by the
in their written expressions and to minimize these errors. One of the methods and techniques used to
identify and classify the mistakes of learners in written expressions is error analysis. This study was
carried out in order to analyze the mistakes made by the learners in their written statements. In this
study, written expressions of 27 Syrian learners who were learning Turkish at B1 level in Batman
University Continuing Education Application and Research Center were formed. The mistakes made
by Syrian learners in their written narratives have been solved and classified in terms of phonological,
morphological, syntactic and spelling and punctuation mistakes. In the findings of the research, it has
been determined that the majority of the mistakes made by the learners are about phonology and
punctuation and spelling.
Semra Alyılmaz, Prof., Bursa Uudağ Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Yabancı dil öğretimi stratejileri = Foreign language learning strategies ;
Öğrenci tutumu = Student attitude
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 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,

665

cognitive and compensation strategies in language learning strategy classification. In this research,
carried out by mixed method, quantitative and qualitative 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 Turkish as a foreign language, language learning strategies,
reading, listening, grammar, attitude, mixed method.
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Danışman: DOÇ. DR. SEMRA ALYILMAZ
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dilsel iletişim = Lingual communication ; Türkçe = Turkish ;

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2018
294 s.
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Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı
dil öğretimi = Foreign language teaching ; Ölçekler = Scales ; İletişim
= Communication
Araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin motivasyonlarının, kaygılarının, kişilik
tiplerinin, öz güvenlerinin, beklentilerinin, dil becerilerinin, dil öğrenme istekliliklerinin; ölçme
değerlendirme uygulamalarının, öğretim stratejilerinin, öğretim yöntem ve tekniklerinin ve Türk
kültürünün iletişim kurma istekliliğine etkisini incelemektir. Bu amaç çerçevesinde öğrenci ve
okutmanlarla görüşmeler yapılmış öğrencilere ölçek ve anketler uygulanmıştır. İstanbul Üniversitesi
Dil Eğitimi ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) gerçekleştirilen çalışma, Türkçe öğrenen B1, B2 ve
C1 düzeyinde öğrenim gören 319 yabancı öğrenci ve bu öğrencilere Türkçe öğreten 8 okutmanla
yürütülmüştür. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen yabancı öğrenciler için yarı yapılandırılmış
"İletişim Kurma İstekliliği Öğrenci Görüşme Formu", okutmanlar için yarı yapılandırılmış "İletişim
Kurma İstekliliği Okutman Görüşme Formu", öğrencilerin iletişim kurma istekliliklerini belirlemek
için "Türkçe İletişim Kurma İstekliliği Ölçeği", öğrencilerin iletişim kaygılarını belirlemek için
"Türkçe İletişim Kaygı Anketi", öğrencilerin iletişim öz güvenlerini belirlemek için "Türkçe İletişim
Öz Güven Anketi" uygulanmış ve öğrencilerin kişilik tiplerini belirlemek için araştırmacı tarafından
uyarlanması yapılan "Kişilik Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin Türkçe iletişim
kurma istekliliklerinin yüksek olduğu, Türkçe ve Türk kültürüne karşı olumlu tutuma sahip oldukları,
okutmanların ise öğrencilerin Türkçe iletişim kurma istekliliklerini artırmak istedikleri; fakat Türkçe
özel alan yeterliliklerine yeterince sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Yabancı dil
olarak Türkçe öğretimi, iletişim kurma istekliliği, iletişim kaygısı, iletişim öz güveni, bireysel farklılık.
The purpose of the study is to examine the effect of motivation, anxiety, personality types, selfconfidence, measurement and evaluation practices, teaching strategies, teaching methods and
techniques, student expectations, language skills, willingness to learn language and Turkish culture on
the willingness to communicate for those who learn Turkish as a foreign language. In this framework,
we have made interviews with the students and the instructors and then conducted surveys with scales
to the students. The study has been conducted at the Language Education and Research Center of
Istanbul University (DİLMER, İstanbul Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırma Merkezi) and 319
foreign students studying at B1, B2, and C1 level and 8 instructors teaching Turkish to these students
have participated in the study. In the study, the researcher has developed and applied semi-structured
"Student Interview Form for Willingness to Communicate" to the foreign students, semi-structured
"Instructor Interview Form for Willingness to Communicate" to the instructors, "Scale of Willingness
to Communicate in Turkish" to determine the willingness of students to communicate, "Turkish
Communication Anxiety Questionnaire" to determine the communication concerns of the students,
"Turkish Communication Self-confidence Questionnaire" to determine self-confidence of the students
to communicate and also adapted the "Personality Scale" and applied to determine the personality types
of the students. At the end of the research, the students' willingness to communicate in Turkish has
been found to be high, and they have a positive attitude towards Turkish language and Turkish culture.
The instructors have been determined to be willing to increase the willingness of the students to
communicate in Turkish but they do not have qualifications for special fields in the Turkish language.
Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, willingness to communicate, communication
anxiety, self-confidence in communication, individual difference.

Semra Demir Başaran, Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim
640931

Pictes projesinde görev alan Türkçe öğreticilerin görüşlerine göre uyum
sınıflarındaki öğrencilere Türkçe öğretiminin incelenmesi / An analysis on
Turkish teaching for students in integration classes according to the
opinions of Turkish teachers recruited in the pictes project
Yazar:EYMEN HÜSEYİN
Danışman: DOÇ. DR. SEMRA DEMİR BAŞARAN
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim
Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training

Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2020
112 s.
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Dizin:
Bu çalışmanın amacı, uyum sınıflarındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretimini çeşitli boyutları ile
incelemektir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu araştırmanın katılımcıları PICTES projesinde görev
alan 18 Türkçe öğreticiden oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla elde edilen
veriler, betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada, devlet okulları uyum sınıflarında
Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretimi ders programları, derslerde kullanılan kaynaklar, eğitim-öğretim
ortamının fiziksel durumu, iletişim ve dil engeli, disiplin uygulamaları, öğretim yöntemleri ve
stratejileri, ölçme ve değerlendirme araçları bakımından incelenerek, Türkçe öğretim sürecinde
yaşanan sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda ders ve kaynak kitap
sorunları, iletişim ve dil sorunları, disiplin ile ilgili sorunlar, öğrencilerin uyum sorunları, ailelerin
yaşadığı sosyal ve Türkçe bilmeme gibi sorunların, öğrencilere olumsuz etkilerinin olduğu ortaya
çıkarılmıştır. Türkçe öğreticilerin geçici koruma altındaki öğrencilerin Türk eğitim sistemiyle
bütünleşmenin ve mevcut sorunları bir an önce çözülmesi yönünde çabaların ve beklentilerinin olduğu
belirlenmiştir Anahtar Kelimeler: Göç, Uyum Sınıfı, Pictes Projesi, Türkçe Öğretimi, Geçici Koruma
Altındaki Öğrenciler.
The aim of this study is to analyze Turkish language teaching to Syrian students in integration classes
in various dimensions. Participants of this research, which applies qualitative research method, consist
of 18 Turkish teachers who took part in the PICTES project. The data obtained through semi-structured
interviews were analyzed by descriptive analysis method. The study analyzes the Turkish teaching
programs of Syrian students in the public school integration classes, the resources used in the lessons,
the physical condition of the education-teaching environment, communication and language barrier,
discipline practices, teaching methods and strategies, measurement and evaluation tools, as well as the
problems experienced in the Turkish teaching process. As a result of this research, it has been clarified
that problems with the course and resource books, communication and language problems, disciplinal
problems, students' integration problems, social and Turkish language problems experienced by
families had negative effects on students. It has been determined that Turkish teachers have efforts and
expectations to integrate students under temporary protection into the Turkish education system and to
solve their existing problems as soon as possible. Keywords: Migration, Integration Class, Pictes
Project, Turkish Teaching, Students under Temporary Protection.

Sevgi Sevim Çıkrıkçı, Prof., Universität Duisburg-Essen
Tez No İndirme
393360

Tez Künye
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin yazılı metinlerinde
konu sürekliliği / Topic continutiy in written text of learns of Turkish
as a foreign language
Yazar:BAHRİYE BİRER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SEVGİ SEVİM ÇIKRIKÇI
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dilbilim
Anabilim Dalı / Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Metin dilbilim = Text
linguistics ; Sözcükbilim = Logology ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil
= Foreign language ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language
learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazılı
iletişim = Written communication ; Öğrenme = Learning

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
58 s.

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
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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.
Sevil Hasırcı Aksoy, Dr. Öğr.Ü., Gaziantep Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
576600

Tez Künye
Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki
metinlerin okunabilirlik düzeyleri açısından incelenmesi / An
examination of text in textbooks used for Turkish teaching as a
foreign language in terms of readability levels
Yazar:ESME ŞİMŞEK
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVİL HASIRCI
Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
144 s.

Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimine dönük ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik
düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama
modelinden yararlanılmıştır. Veriler, doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırma, Gazi TÖMER
Yabancılar İçin Türkçe, Ankara Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ve Yunus Emre Enstitüsü Yedi
İklim Türkçe ders kitaplarının temel, orta ve ileri düzeyi ile sınırlı tutulmuştur. Her bir ders kitabındaki
okuma metinlerinin okunabilirlik düzeyleri aşamalı bir biçimde sıklık ve yüzdelik oranları bağlamında
ele alınmıştır. Metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesinde, Ateşman'ın (1997) ve ÇetinkayaUzun'un (2010) geliştirdiği okunabilirlik formülleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda genel olarak
metinlerin düzeylerinin artmasıyla birlikte okuma güçlüklerinin de arttığı görülmüştür. Okunabilirlik
düzeyi açısından temel düzeyde en kolay kitabın Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe , orta ve ileri
düzeyde ise en kolay kitapların ise Yedi İklim Türkçe ders kitapları olduğu saptanmıştır.
In this research, the purpose was to determine the levels of readability of the texts in the course books,
which are used in Turkish language teaching to foreigners. In accordance with the purpose, one of the
qualitative research-scanning model was used which of datas were acquired by document review. This
research was cramped with the course books which fundamental, medium and advanced levels of Gazi
TÖMER Turkish for foreigners. Ankara Hitit Turkish for foreigners and the institute Yunus Emre Yedi
İklim books. The kevels of readability of each texts in the course books were gone at gradually in the
name of frequency and percantege. Determining the levels of readability the formulas developed by
Ateşman and Çetinkaya-Uzun were used. In the result of the research, it was observed that the more the
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levels of the texts increased, the more the difficulty book in fundamental level is Gazi TÖMER and the
easiest books in medium and advanced levels are Yedi İklim's teaching set course books.
Tez No İndirme
574150

Tez Künye
Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik ders kitaplarının atasözleri
ve deyimler açısından incelenmesi / Examination of textbooks in
terms of proverbs and idioms for teaching Turkish to foreigners
Yazar:GÜLCAN ERDOĞAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVİL HASIRCI
Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
89 s.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözvarlığı öğretimi büyük öneme sahiptir. Çünkü birey dili
öğrenirken öncelikli olarak o dilin sözvarlığı ögeleriyle karşılaşmaktadır. Sözvarlığı; sözcükler,
atasözleri, deyimler, kalıp sözler, kalıplaşmış sözler gibi birçok ögeyi barındırmaktadır. Sözvarlığının,
dilin ait olduğu ulusun kültürünü de içinde bulundurması nedeniyle dil öğretiminde önemli bir yeri
vardır. Yabancılara Türkçe öğretme amacıyla hazırlanan ders kitapları, içerisinde yer alan konular,
temalar ve metinler sayesinde öğrenciye sözvarlığı ögelerini bir bütün içinde görme olanağı
sağlamaktadır. Bu nedenle kitapların ve içindeki metinlerin dilin sözvarlığı ögelerini öğreniciye doğru
bir şekilde sunması gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan
Gazi Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve Yunus Emre
Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Ders Kitaplarında (A1-A2, B1-B2, C1) bulunan okuma ve dinleme
metinlerini deyim ve atasözü kullanımı bağlamında incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada doküman
analizi yöntemi kullanılmıştır. Her bir ders kitabında yer alan atasözleri ve deyimler, düzeylere göre
sıklık ve yüzdelik bağlamında ele alınmış; ders kitaplarında en sık kullanılan deyim ve atasözleri
saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda temel düzeyde Gazi Türkçe ders kitabında
%13,42 orta düzeyde %42,36 ileri düzeyde ise %44,21 deyim saptanmıştır. Atasözü olarak ise Gazi
Türkçe ders kitabında ileri düzeyde 3 atasözü kullanılmıştır. İstanbul Türkçe ders kitabında temel
düzeyde %9,42 orta düzeyde %24,59 ileri düzeyde ise %65,98 deyim saptanmıştır. Atasözü olarak ise
İstanbul Türkçe ders kitabında sadece orta düzeyde 7 atasözü kullanılmıştır. Yedi İklim Türkçe ders
kitabında temel düzeyde %13,34 orta düzeyde %48,91 ileri düzeyde ise %37,74 deyim saptanmıştır.
Atasözü olarak ise temel düzeyde 8, orta düzeyde 10, ileri düzeyde ise 11 atasözü kullanılmıştır. Sonuç
olarak en çok deyim ve atasözünün Yedi İklim ders kitabında kullanıldığı ve düzeyler arasında aşamalı
bir artış görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi,
sözvarlığı, deyim, atasözü, ders kitapları.
Teaching vocabulary in teaching Turkish as a foreign language is of great importance. Because when
an individual learns the language, he/she firstly encounters the vocabulary elements of that language.
Vocabulary includes many elements such as words, proverbs, idioms, routines and phrasal verbs.
Vocabulary has an important place in language teaching since it includes the culture of the nation to
which the language belongs. The textbooks prepared to teach Turkish to foreigners provide the
students with the opportunity to see the elements of the vocabulary as a whole thanks to the subjects,
themes and texts included. Therefore, the books and the texts in it must present the vocabulary
elements of the language correctly to the student. In this study, it is aimed to examine reading and
listening texts in Gazi Turkish Textbook for Foreigners, İstanbul Turkish Textbook for Foreigners and
Yunus Emre Institute Yedi İklim Turkish Textbook for Foreigners(A1-A2, B1-B2, C1), used
effectively in teaching Turkish to foreigners, in terms of use of idioms and proverbs. Document
analysis method was used in the study. The proverb idioms in each textbook were handled in terms of
frequency and percentage according to levels and the most commonly used idioms and proverbs in
textbooks were determined. As a result of the study, %13,42 of basic level, %42,36 of intermediate
level and %44,21 of advanced level idioms were determined in Gazi Turkish textbook. As proverb,
three advanced proverb was used in Gazi Turkish textbook. In the Istanbul Turkish textbook, %9,42 of
basic level, %24,59 of intermediate level and %65,98 of advanced level idioms were determined. As
the proverb, only 7 proverbs in intermediate level were used in Istanbul Turkish textbook. In the Yedi
İklim Turkish textbook, %13,34 of basic level, %48,91 of intermediate level and %37,74 of advanced
level idioms were determined. As the proverb, 8 proverbs in basic level, 10 proverbs in intermediate
level and 11 proverbs in advanced level were used. As a result, it was concluded that the most
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common idioms and proverbs were used in the Yedi İklim textbooks and there was a gradual increase
in levels. Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, vocabulary, idioms, proverbs, textbooks.
Sevinç Hatipoğlu, Prof., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Alman Dili Eğitimi
Tez No İndirme
262618

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının oluşturmacı kuramın
ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesi / Evalution of the Turkish as
foreign language coursebooks according to the constructivist criterias
Yazar:ONUR ZENK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SEVİNÇ HATİPOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Türkçe dersi = Turkish lesson ;
Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil eğitimi = Foreign
language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
; Yapılandırmacı öğretim yöntemi = Constructivist teaching method ;
Ölçekler = Scales ; Öğretim araçları = Teaching aids ; Öğretim
modelleri = Instructional models

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2008
207 s.

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.
Tez No İndirme
257968

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe derslerindeki çalışma biçimlerinde yeni
yönelimler / New tendencies in studying styles in Turkish lessons as a
foreign language
Yazar:DİLEK TOPRAK
Danışman: YRD. DOÇ. SEVİNÇ HATİPOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı / Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Ders programları = Curriculum ;
Grup çalışması = Group work ; Kitaplar = Books ; Türkçe dersi =
Turkish lesson ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ;
Çalışma = Work ; Çalışma yöntemleri = Working methods ; Öğrenme
= Learning ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods
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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.
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.
Sevtap Günay Köprülü, Doç.Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Alman Dili Eğitimi
Tez No İndirme
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ÖZET Küreselleşen dünyada sınırların yok olmasıyla beraber dil öğrenimi bir zorunluluk haline
gelmiştir. Yabancı bir dili öğrenmek tek başına sözcüklerin ya da dil bilgisi kurallarının öğrenilmesi
değildir. Yabancı dil öğrenimi aynı zamanda bir kültürü tanıyıp öğrenmektir. Türkçenin yabancı dil
olarak öğretilmesinin önem kazanması ile birlikte alanın ileri gelen üniversiteler ve enstitüler
tarafından çeşitli ders kitapları oluşturulmuştur. Bu kitaplarda kullanılan metinler, öğrenenlere Türk
kültürünü tanıtma, sevdirme ve Türkçe öğrenmeyi zorunluluktan çıkarıp keyifli bir hale getirme
amacına hizmet etmelidir. Ders kitaplarında yer alan metinler Türkçenin söz varlığına ilişkin unsurları
(özel isimler, deyimler, atasözleri, kalıp ifadeler, ünlemler, akrabalık kavramları vb.) barındırmalıdır.
Bu bağlamda, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi
İklim Öğretim Seti ve İstanbul Üniversitesi DİLMER tarafından hazırlanan İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe Öğretim Seti, dilkültür ilişkisi bağlamında yazınsal metinlerde temel söz varlığı kapsamında
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Nitel olan bu çalışmada tarama modeli ve doküman incelemesi
yöntemi kullanılmıştır. İncelenen kitaplardaki yazınsal metinler kültür içerikli söz varlığı açısından
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seviyelere göre listelenmiştir. Söz varlığı unsurları ve kelime sıklığı belirlenirken "Cibakaya Dizin
Programı 2.2" kullanılmıştır. İki farklı kitap setinin incelenmesi ile elde edilen bulgular karşılaştırmalı
olarak tablolar halinde verilmiştir. Araştırma sonucunda kitaplarda yer alan yazınsal metinlerin tür ve
sayı bakımından çeşitlilik gösterdiği görülmüştür. Yazınsal metinlerde yapılan incelemede sözcük
sayısının ve söz varlığı unsurlarının hem seviyelere göre hem de kitap setlerine göre farklılaştığı tespit
edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yazınsal Metin, Dil-Kültür
İlişkisi, Söz Varlığı
ABSTRACT With the disappearance of borders in a globalizing world, language learning has become
a necessity. Learning a foreign language is not learning words or grammar rules alone. Foreign
language education is also a way of knowing and learning a culture. With the realization of the
importance of teaching Turkish as a foreign language, various textbooks have been created by the
leading universities and institutes in the field. The texts used in these books are supposed to have the
purpose of introducing and endearing Turkish culture for the learners by making learning Turkish more
enjoyable rather than compulsive. Texts in the textbooks are supposed to contain the elements of
Turkish vocabulary (proper nouns , idioms, proverbs, pattern expressions, exclamations, kinship
concepts, etc.). In this context "Yedi İklim Öğretim Seti" prepared by Yunus Emre Institute and
"Istanbul Universty DİLMER education center were examined comparatively in the context of the
language-culture relationship within the scope of the basic core vocabulary of literary texts. In this
qualitative study, document analysis and scanning methods were used. The literary texts in the
examined books were listed according to the levels in terms of vocabulary with cultural content.
"Cibakaya Dizin Programı 2.2" was used while determining vocabulary factors and word frequency.
Results obtained from the examination of two sets of books are given in tables as comparatively. As a
result of the research, it was observed that literary texts in the books varied in terms of types and
numbers. In the study conducted in literary texts, it was determined that the number of words and the
elements of vocabulary differed according to both levels and the set of books. Key Words : Teaching
Turkish as a foreign language, Literary Text, LanguageCulture Relationship, Vocabulary
Sezgin Demir, Doç.Dr., Fırat Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Yabancı dil öğretimi akademik, toplumsal veya meslekî gelişim amacıyla kişiye ana dili dışında bir
dilin öğretilmesi sürecidir. Çalışmamızın amacı, Suriyeli öğrenciler için açılan kamplara atanmış olan
Türkçe öğreticilerinin yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki akademik öz yeterlik algılarını
belirlemektir. Çalışma, nitel türde olgubilimsel (fenomenolojik) desende gerçekleştirilmiştir.
Olgubilimsel desen, tamamen yabancı olmadığımız ama derinden de anlayamadığımız olguları
araştırmak için kullanılır. İçerik analizinde, içerikle ilgili sonuçlara ulaşma ve örneklemden elde edilen
verilerden içerik etkilerini ölçme amaçlanır. Çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında
Diyarbakır'da çalışan 10 Türkçe öğreticisi oluşturmaktadır. Çalışmamızın sonucunda, katılımcı
öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretimine dair akademik öz yeterlik algılarının genel olarak yüksek
olmadığı belirlenmiştir.
Foreign language teaching is the process of teaching another language different from the mother tongue
for academic, social or vocational development. The aim of this study is to determine the academic
self-efficacy perceptions about teaching Turkish to foreigners of Turkish teachers who have been
assigned to the camps for Syrian students. The study has been carried out in the phenomenological
model. Phenomenological model is used to investigate facts of which we are not completely unfamiliar
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but we do not understand deeply. In content analysis method, it is aimed to reach the results related to
the content and to measure the effects of the content from the data obtained from the sample.The study
group constitutes of 10 Turkish teachers working in Diyarbakır during the 2018-2019 academic year.
As a result of our study, it has determined that the academic self-efficacy perceptions of the participant
teachers about teaching Turkish to foreigners have been not generally high. Keywords: Academic selfefficacy, Syrian students, Turkish teachers, Teaching Turkish to foreigners.

Sıla Ay, Dr.Öğr.Ü., Ankara Üniversitesi Genel Dil Bilimi
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Öğretim = Teaching
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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 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
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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.
Tez No İndirme
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Tez Künye
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Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
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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.
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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 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.
Sibel Turhan Tuna, Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öncü kurum olma ve hala farklı coğrafyalardan çok
sayıda öğrenciye Türkçe öğretme özelliğine sahip Ankara Üniversitesi TÖMER'in yayımladığı ve
yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabının (1,2,3)
sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma etkinliklerinin, yabancı dil öğretim yöntemlerinden Göreve Dayalı
Dil Öğretimine (GDDÖ) göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. GDDÖ, gerçek yaşamdaki görevlerle,
dilin özgün, kullanışlı ve işlevsel kullanımına yönelik öğrenme etkinlikleriyle, iletişimi ve anlamı öne
çıkaran ama biçim odaklı öğretimi de içine alan öğrenci merkezli yaklaşımıyla yabancı dil öğretiminde
önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, etkinliklerin GDDÖ'nün görev öncesi, görev döngüsü
(görev, planlama ve sunum) ve görev sonrası (inceleme, uygulama) aşamalarına sahip olup
olmadıkları, bu aşamalar için belirli bir süre verilip verilmediği, etkinliklerin GDDÖ'ye uygun olup
olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca etkinlikteki görevlerin görev türlerinin ne olduğu, nasıl
bir dağılım sergilediği de ele alınmıştır. Etkinliklerin yorumlanmasında görevlerin gerçek yaşam görevi
özelliği gösterip göstermediği ve buna bağlı olarak anlam odaklı olup olmadığı da tartışılmıştır. Bu
çalışmada, Yeni Hitit (1,2,3) ders kitaplarındaki sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma etkinliklerinin
GDDÖ'ye uygun olup olmadığı değerlendirme ölçütlerine göre ele alınmış 'uygun', 'kısmen uygun',
'uygun değil' biçiminde tablo halinde sunulmuş, yüzdelik dağılımları belirlenmiştir. Ayrıca tüm bu
etkinlikler Prabhu'nun 1987 yılında yayınladığı Second Language Pedagogy ve Willis'in 1996 yılında
yayınladığı A Framework Fort Task-Based Learning adlı eserlerdeki görev türlerine göre
değerlendirilmiş ve tablolar halinde sunulmuştur. Çalışmanın inceleme ve betimleme bölümlerinde
sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma etkinliklerinin görev niteliği taşıyıp taşımadığı, bu görevlerin
GDDÖ'deki görevlerle örtüşüp örtüşmediğine bakılmış, görevlerin artı ve eksi yönleri ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma etkinlikleri betimlenirken,
görevlerin öğrenciler açısından ilgi çekici, motive edici, farklı yaş ve kültürlerden öğrencilere hitap
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edecek biçimde tasarlanıp tasarlanmadığı da incelenmiş ve gerekçeleriyle açıklanmaya çalışılmıştır.
Yeni Hitit (1,2,3) ders kitaplarındaki sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma etkinliklerinin büyük
çoğunluğunun GDDÖ'ye uygun olmadığı, GDDÖ'ye göre tasarlanmadığı, görev öncesi, görev döngüsü
ve görev sonrası aşamalarının sistematik biçimde planlanmadığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın
sonunda araştırmacı tarafından, Ortak Başvuru Metni (OBM)'ndeki A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeylerine
göre GDDÖ'ye uygun, örnek sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma etkinlikleri geliştirilmiştir. Bu
etkinlikler geliştirilirken GDDÖ'nün görev türleri, görev öncesi, görev döngüsü ve görev sonrası
aşamaları ayrı ayrı planlanmış, her bir aşama ve bölüm için gerekli süreler verilmiştir. Bu çalışmayla
yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarındaki sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma etkinliklerinin
GDDÖ yaklaşımı çerçevesinde ele alınmasının ve konuşma becerisinin geliştirilmesi için etkili ve
işlevsel, gerçek yaşama uygun görevler tasarlanmasının dil öğrenicileri ve öğreticileri açısından ne
kadar önemli olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe,
göreve dayalı dil öğretimi, konuşma becerisi.
This study was conducted to examine, according to Task Based Learning (TBL), speaking production
and speaking interaction activities in Yeni Hitit Turkish Coursebook for Foreigners (1,2,3) published
by Ankara University TÖMER, a pioneering institution in the teaching of Turkish as a foreign
languages which currently teaches Turkish to a large number of students from various countries. The
TBL has an important place in foreign language teaching with student-centered approach, which
includes the real-life tasks, and learning activities aimed to the original, useful and functional use of
language, put forward communication and meaning, but also involved the form-focused. This study is
aimed to determine whether the activities have pre-task, task cycle (task, planning and report) and
language focus (analyse and practice) stages, whether they give a certain time for these stages, and
whether these activities are appropriate to TBL. In addition, this study is aimed to reveal the task types
in these activities and how they represent a percentage distribution. In the interpretation of the
activities, it is also discussed whether or not the tasks show a real life task characteristic and whether
they are meaningful or not. In this study, it is examined whether the speaking production and spoken
interaction activities in Yeni Hitit (1,2,3) textbooks are appropriate to the TBL according to the criteria
designed by the researcher, after which these activities are presented as 'appropriate', 'partially
appropriate' or 'not suitable' in the form of a table. In addition, all these activities are evaluated
according to the task types of Willis 1996 and presented as a table. In the analysis and description
sections of the thesis, it was closely examined whether the speaking production and spoken interaction
activities were 'really' a task, according to the tasks in the TBL. The positive and negative aspects of
the tasks were also examined. In addition, while describing speaking production and spoken interaction
activities, it was examined whether the tasks were interesting, motivating, and designed to appeal to
students from different ages and cultures. It was concluded that the majority of the speaking production
and spoken interaction activities in the Yeni Hitit (1,2,3) textbooks were not suitable for the TBL, were
not designed according to TBL, and the pre-task, task cycle and language focus stages were not
systematically planned. At the appendix of the thesis, samples of speaking production and spoken
interaction activities appropriate to TBL were developed by the researcher according to the levels of
A1, A2, B1, B2 and C1 of CEF (Common European Framework), While developing these activities,
the types of tasks of TBL, the pre-task, task cycle and language focus stages of the TBL were planned
separately, and the necessary times were given for each part and section. This study has been aimed to
show the importance of speaking production and spoken interaction activities in Turkish teaching
textbooks as a foreign language discussed within the framework of the TBL approach, and the
importance of designing effective, functional tasks appropriate to real life tasks in terms of language
learners and teachers in order to improve speaking skills. Key words: Turkish as a foreign language,
task based language teaching, speaking skill
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Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:
Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda Türkçe yayımlanmış bilimsel çalışmaları
ve bu bilimsel çalışmaların sayılarını tespit etmek, bilimsel kitaplar haricindeki diğer bilimsel
çalışmaları içerik alanlarına göre sınıflandırmak; 2013 - 2018 yılları arasında Türkçe yayımlanmış
doktora tezlerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni bağlamında analiz etmektir. Nitel bir çalışma
olarak desenlenen araştırmada veri toplama yöntemlerinden olan doküman incelemesi kullanılmıştır.
Çalışma iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda Türkçe
yayımlanmış bilimsel çalışmaların sayıları ve içerik alanlarına göre sayıları verildikten sonra doktora
tezleri, yüksek lisans tezleri, makaleler, sözlü bildiriler ve tam metin bildiriler içerik alanlarına göre
sınıflandırılarak bibliyografyaları sunulmuştur. Tek bir içerik alanına yönelik hazırlanmış bilimsel
kitap tespit edilemediği için birinci bölüm kapsamında yer alan bilimsel kitaplar içerik alanlarına göre
sınıflandırılmamış; set olmayan kitaplar ve set kitaplar şeklinde gruplandırılarak bibliyografyaları
sunulmuştur. İkinci bölümde çalışmanın sınırlarını daraltmak için yıl sınırlaması getirilmiş, 2013 2018 yılları arasında Türkçe yayımlanmış doktora tezleri önce içeriğinde Diller İçin Avrupa Ortak
Başvuru Metni'nden bahsedilenler ve içeriğinde Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'nden
bahsedilmeyenler şeklinde gruplandırılmış, daha sonra Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'nin
benimsediği dil öğretim amacı, öğrenici boyutu, öğretici boyutu ve ölçme değerlendirme anlayışına
göre analiz edilmiştir. Ayrıca bu tezlerin alan yazını açısından önemi değerlendirilmiştir. Çalışmanın
birinci bölümü kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda Türkçe yayımlanmış 61 doktora tezi, 314
yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 375 teze, 626 makaleye, 218 sözlü bildiri ve 177 tam metin
bildiri olmak üzere toplam 395 bildiriye ulaşılmıştır. Bu çalışmalar içerik alanlarına göre
sınıflandırılarak bibliyografyaları sunulmuştur. 93 set olmayan kitap ve 26 set kitaba ulaşılmış,
bibliyografyaları sunulmuştur. Toplamda ise 1515 bilimsel çalışmaya ulaşılıp bibliyografyaları
sunulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümü kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda 2013 - 2018 yılları
arasında Türkçe yayımlanmış 31 doktora tezi tespit edilmiştir. Bu tezlerden 17 tanesinin Diller İçin
Avrupa Ortak Başvuru Metni ölçüt alınarak hazırlandığı, 14 tanesinin ise ölçüt alınmadan hazırlandığı
tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda tezlerin Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'nin
benimsediği dil öğretim anlayışına uygun hazırlandığı tespit edilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretimi
konusunda içerik alanlarına göre sınıflamalı bir bibliyografya sunması ve doktora tezlerinin Diller İçin
Avrupa Ortak Başvuru Metni bağlamında analizinin yapıldığı ilk çalışma olması itibariyle alan
yazınında özgünlük taşıyan bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulguların Türkçenin yabancı dil
olarak öğretimi konusunda program geliştiricilere dil öğretim programları hazırlamalarında, sınav
uygulayıcılarına ölçme değerlendirme çalışmalarında, öğreticilere ve öğrenicilere yabancılara Türkçe
öğretimi derslerinde kaynaklık edeceği, alanla ilgilenen akademisyenlere ise çalışmalarının yönünü
belirlemelerinde rehberlik edeceği ve zaman kaybı yaşamalarının önüne geçeceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Dil, kültür, yabancı dil, dil öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, diller için avrupa
ortak başvuru metni.
The purpose of the current study is to determine the scientific studies and the number of these studies
published in Turkish on the subject of teaching Turkish to foreigners, to classify these studies - except
for books- according to their content areas and to analyze the doctoral dissertations published in
Turkish on this subject between 2013 – 2018 within the context of the Common European Framework
of Reference for Languages. In the current study designed as a qualitative research, the document
analysis was used as the data collection method. The current study consists of two parts. In the first
part, first the number and the number according to their content areas of the scientific studies published
in Turkish are presented and then doctoral dissertations, master's theses, articles, papers and whole
texts proceedings are classified according to their content areas to come up with their bibliographies.
As no scientific book was detected focusing on a single content area, the scientific books are classified
as book in a set and not in a set and thus their bibliographies are presented. In the second part, in order
to restrict the borders of the study, year limitation was put and the doctoral theses published in Turkish
in the period of 2013 - 2018 were classified as the ones taking the Common European Framework of
Reference for Language as a reference and the ones not taking the Common European Framework of
Reference for Languages as a reference and then were analyzed according to language teaching
objectives, learner dimension, teacher dimension and measurement and evaluation understanding
adopted by the Common European Framework of Reference for Languages. Moreover, the importance
of these theses for the literature was evaluated. As a result of the research conducted within the context
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of the first part of the study, 61 doctoral theses and 314 master's theses, a total of 375 theses published
in Turkish; 626 articles, 218 oral presentations, and 395 proceedings 177 of which are full text were
reached. By classifying all these works according to their content area, their bibliography was
presented. 93 books not in a set and 26 books in a set; and their bibliography was presented. As a
result, a total of 1515 scientific works were reached and their bibliographies were presented. As a result
of the research conducted within the second part of the study, a total of 31 doctoral dissertations
published in Turkish between 2013 and 2018 were found. Of these theses, 17 were determined to be
prepared by taking the Common European Framework of Reference for Languages as a criterion while
14 were found to be prepared not taking it as a criterion. As a result of the analysis conducted, the
theses were found to have been prepared in line with the language teaching understanding adopted by
the Common European Framework of Reference for Languages. The findings obtained at the end of the
current study, which is an original study as it presents a comprehensive bibliography on the subject of
teaching Turkish to foreigners and an analysis of the doctoral theses within the context of the Common
European Framework of Reference for Languages, are believed to offer guidance to curriculum
developers to develop curriculums in the field of teaching Turkish as a foreign language, to test
developers in their measurement and evaluation works, to academicians working in the field to
determine the direction of their studies and save time and to present a valuable source to teachers and
students in their teaching Turkish as a foreign language classes. Key words: Language, culture, foreign
language, language teaching, teaching Turkish to foreigners, the Common European Framework of
Reference for Languages
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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
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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 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 selfinstruction, 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 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
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On Demand, DITOD, Turkish, language support, EPSS for students.
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programs ; Kitaplar = Books ; Rusça = Russian ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
433 s.

Bu tezin amacı, Yabancı dil olarak Türkçe ve Rusça öğretiminin karşılaştırılması çerçevesinde Türkçe
ve Rusça dil kurslarında uygulanan öğretim programlarını, Türkçe/Rusça öğretiminin süresini ve
Türkçe / Rusça öğretimini karşılaştırarak değerlendirmek ve elde edilen veriler ışığında önerilerde
bulunarak yabancı dil olarak Türkçe öğretimine katkıda bulunmaktır. Türkiye'de yabancılara Türkçe
öğretiminde farklı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar hem program oluşturulmasında hem de ders
kitapları düzeyinde çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmayla Rusya ve Türkiye'de hedef ülke dilinin
öğretilmesinde her iki ülkenin programları ve ders kitapları karşılaştırılarak bazı eksiklikler ortaya
konulmuştur. Türkiye'de Ankara TÖMER ve Gazi TÖMER'deki yabancılara Türkçe öğretimi
programları, Rusya'da ise Nijegorodskiy Dobrolyubova Devlet Dilbilim Üniversitesi, Nijegorodskiy
Lobaçevskiy Devlet Üniversitesi ve Nijegorodskiy Minin Devlet Pedagoji Üniversitesindeki
yabancılara Türkçe ve Rusça dil öğretimi kurslarında uygulanan Türkçe / Rusça programları, (A2),
Poehali 1 (A1), Poehali 2. 1 (A2), Poehali 2. 2 ( A2-B1) Doroga v Rossiyu I, II, III, Okno v Rossiyu I.
II - Yeni Hitit I, II, III, Gazi TÖMER 1, 2, 3, 4, 5 ders kitapları araştırmanın dokümanlarını
oluşturmaktadır. Araştırmada, Yabancılara Türkçe ve Rusça öğretiminde ders ve yardımcı ders
kitaplarından ve kaynaklardan toplanan veriler, tasnif edilerek analiz edilmiştir. Bu çalışmada
Rusya'nın tercih edilmesinin sebebi araştırmacının yabancılara dil öğretimi konusunda bu ülkede
tecrübe sahibi olmasıdır. Araştırmacı uzun yıllar Ruslara Türkçe öğretmiş ve aynı zamanda Ruslara
İngilizce öğretimi alanında yüksek lisans derslerine öğrenci olarak devam etmiştir. Sonuç olarak hem
yabancı dil olarak Rusçanın hem de Türkçenin öğretilmesinde yararlanılan programlar ve ders
kitaplarında her iki ülkenin kendine özgü yöntemler ve kuramlar uyguladığı görülmüştür. Türkiye ve
Rusya'daki dil öğretim programlarının ve ders kitaplarının kendi içlerinde eksiklerinin olduğu
gözlenmiş ve bu çerçevede önerilerde bulunulmuştur.
The aim of this thesis is to compare the teaching programs and textbooks of foreign students attending
Turkish and Russian language courses within the framework of comparing Turkish and Russian
teaching as a foreign language and length of teaching Turkish / Russian, and evaluating teaching
courses, and making suggestions to contribute to Turkish teaching as a foreign language under light of
the data obtained. There are different problems in foreign language teaching in Turkey. These problems
are encountered both in designing programs and in writing textbooks. In this study, in order to teach
the language of the target country in Russia and Turkey, the programs of both countries, and textbooks
have been compared and some deficiencies have been put forward. TÖMER Turkish courses in Ankara
University and Gazi University, the duration of teaching Turkish, and the Turkish teaching textbooks
(Gazi Turkish for Foreigners 1, 2, 3, 4, 5; New Hitit Turkish for Foreigners 1, 2, 3 Russian courses in
preparatory faculties of Russia / Nijniy Novgorod Labochevskiy State University, Minin State
Pedagogy University, Dobrolyubov State Linguistic University; Doroga v Rossiyu 1, 2, 3; Okna v
Rossiyu 1, 2; Poehali 1, 2,1, 2.2), the course and auxiliary textbooks and sources (collected data,
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sorted) in teaching Turkish and Russian to foreigners were analyzed through a deep analysis. In this
study, Russia is preferred because the researcher has experience in teaching Turkish to foreigners in
this country. The researcher has taught Turkish to Russians for many years and has also attended
English courses that were taught to Russians. As a result, both Russian and Turkish are used to teach as
a foreign language, and both state-specific methods and theories have been observed in textbooks.
Language teaching programs and textbooks in Turkey and Russia have observed deficiencies and
suggestions that have been made for better language teaching.

Şerife Akpınar, Doç.Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
583690

Tez Künye
Üniversitelerin dil öğretim merkezlerinde Türkçe öğrenen
yabancıların yazılı anlatımlarının bağdaşıklık ve tutarlılık
düzeylerinin incelenmesi / Examining the levels of
cohesion and coherence of texts written by international
students learning Turkish in language teaching centers at
universities
Yazar:ALİYE NUR ERCAN GÜVEN
Danışman: DOÇ. DR. ŞERİFE AKPINAR
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim
Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı /
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2019
223 s.

Bağdaşıklık ve tutarlılık, metinle doğrudan ilişkili olan metinsellik ölçütleridir. Bağdaşıklık, metnin
yüzey yapısıyla ilgili olup dil bilgisel unsurlarla kendini gösterir. Tutarlılık ise, derin yapıyla, metnin
anlamsal boyutuyla ilişkilendirilir. Bu çalışmanın genel amacı; üniversitelerin dil öğretim
merkezlerinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin, yazılı anlatımlarının bağdaşıklık ve tutarlılık
düzeyleri ile metin uzunluklarını tespit etmektir. Çalışmada ayrıca, öğrencilere yazdırılan iki ayrı
metnin bu düzeyler açısından karşılaştırılması ve belirlenen düzeylerin öğrencilerin bireysel
farklılıkları bakımından incelenmesi hedeflenmiştir. Metin uzunlukları, bağdaşıklık ve tutarlılık
düzeyleri arasındaki ilişkinin tespiti, metinlerde yer alan bağdaşıklık ögelerinin örnek kullanımlarının
belirlenmesi ile bağdaşıklık ve tutarlılığa dayalı hataların ortaya koyulması çalışmanın diğer
amaçlarıdır. Çalışma, türü açısından betimsel nitelikte olup tarama yönteminde gerçekleştirilmiştir.
Metinler üzerinde doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışmaya, altı farklı üniversitenin Türkçe öğretim
merkezinden; B2 düzeyinde 163, C1 düzeyinde ise 117 olmak üzere toplam 280 öğrenci katılmıştır.
Veriler, öğrencilere sunulan üç farklı form aracılığıyla toplanmıştır: birey tanıma formu, yönlendirilmiş
yazma formu ve serbest yazma formu. Toplanan verilerin analizi için, nitel verilerin sayısallaştırılması
ve içerik analizine başvurulmuştur. Çalışma sonucunda; serbest konuda yazılan metinlerin bağdaşıklık
düzeyleri ile metin uzunluklarının yönlendirilmiş olarak yazılmış metinlerden daha fazla olduğu
saptanmıştır. Tutarlılık düzeylerinin ise, daha çok yönlendirilmiş metinlerin lehine sonuçlandığı
anlaşılmıştır. Bu düzeylerin öğrencilerin bazı bireysel farklılıklarından etkilendiği görülmüştür. Her iki
türde yazılan metinde de metin uzunlukları, bağdaşıklık ve tutarlılık düzeyleri arasında ilişkiler tespit
edilmiştir. Çalışmada, öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki bağdaşıklığa dair örnek kullanımlar
belirlenmiştir. Ayrıca bağdaşıklık ve tutarlılığa ilişkin sıkça yapılan hatalar gruplandırılmıştır.
Cohesion and coherence are textuality criteria that are directly related with the text. Cohesion is related
with the surface level of text and can be inferred through grammatical features. Coherence, on the other
hand, is related with underlying structure and the semantic level of the text. The main aim of this study
is to determine the length, and the levels of coherence and cohesion of texts written by international
students learning Turkish in language teaching centers at universities. Furthermore, this study aims to
compare and contrast the two different texts written by the learners based on levels of coherence and
cohesion, and investigate the differences with regards to individual differences of the learners. The
length of the texts, determining the relationship between levels of coherence and cohesion,
identification of sample cohesion elements used in texts, the errors resulting from cohesion and
coherence are also treated within the scope of this study. This study can be identified as a descriptive
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research that follows survey method. Document analysis was carried out on the learner texts. The
participants of the study are 280 international students from six different universities. There were 163
students with B2 and 117 students with C1 language proficiency levels. The data were gathered
through three different forms given to the participants: general background information form, guidedwriting form, and free-writing form. In order to carry out the data analysis procedure, qualitative data
were digitalized and content analysis was utilized. The results of the study show that the level of
cohesion in free-writing was higher than the level of cohesion in guided-writing. It is also observed that
the length of the texts in free-writing was greater than the length of texts in guided-writing. On the
other hand, the level of coherence observed in guided-writing texts was higher. The results show that
these levels were affected by individual differences of the students. In both versions of written texts,
there was a relationship between the length and the levels of cohesion and coherence. The study
identified samples of cohesion in written texts. Moreover, frequent errors of cohesion and coherence
were identified and grouped.
Şeyda Ozil, Prof., Emekli
Tez No İndirme
175981

Tez Künye
Türkçe cümlelerde zaman, nasıllık ve neden ilişkileri açısından “iken”
biçimi /
Yazar:ZEKİ SÖZER
Danışman: PROF. DR. ŞEYMA ÖZDİL (ŞEYDA OZİL)
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish
Language and Literature
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilgisi-zaman = Grammar-tense ;
Nedensel yükleme = Causal attribution ; Nedensellik = Causality ;
Türkçe = Turkish ; Zaman = Time

Tez
İndirme
No
64573 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni
bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan
tezlerin basılı kopyalarına Üniversite
kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden)
erişebilirsiniz.

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
1996
69 s.

Tez Künye

Durumu

Türkiye Türkçesinde kimi zaman
ulaçları / Some temporal gerunds
in Turkey Turkish
Yazar:RECAİ ÜNAL
Danışman: PROF. DR. ŞEYDA
OZİL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi /
Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Ana
Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ;
Dilbilgisi-ulaç = Grammar-gerund
; Türkiye Türkçesi = Turkey
Turkish ; Türkçe = Turkish

Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
1997
99 s.

Tez No İndirme Tez Künye
176088
-dık ekinin incelenmesi /
Yazar:HAKAN YILMAZ
Danışman: PROF. DR. ŞEYDA OZİL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish
Language and Literature
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilgisi-ekler = Grammar-prefix ;
Türkçe = Turkish

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
1996
57 s.
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Şükran Dilidüzgün, Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
303816

Tez Künye
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

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2011
248 s.

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.
Tez No İndirme
377578

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şiire kültürel bağlamda
uygulamalı bir yaklaşım / A practical aprroach to peotry within the
framework of culture in teaching Turkish as a foreign language
Yazar:ÖZGE SEÇKİN POLAT
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ŞÜKRAN DİLİDÜZGÜN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2012
197 s.
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Kültürel etki = Cultural effect ; Kültürel miras = Cultural
heritage ; Kültürel tanıtım = Cultural advertisement ; Kültürel ögeler =
Cultural facts ; Kültürlerarası duyarlılık = Intercultural sensitivity ;
Kültürlerarası iletişim = Intercultural communication ; Yabancı dil
eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign
language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Şiir = Poem
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.
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.
Tez No İndirme

Tez Künye

Durumu
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377589

Ana dili İngilizce olan öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe ve ana Onaylandı
dili Türkçe olan öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce öğrenme
Yüksek
stratejilerinin karşılaştırılması / Comparing the language learning
Lisans
strategies of native speakers of English who learn Turkish as a foreign Türkçe
language and native speakers of Turkish who learn English as a foreign 2014
language
110 s.
Yazar:SEDANUR AKYALI MİLLS
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ŞÜKRAN DİLİDÜZGÜN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
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

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 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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Tez No İndirme
451715

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde orta düzey yazma
etkinliklerinin iletişimsel yaklaşım bağlamında değerlendirilmesi / An
evaluation of intermediate level writing activities in teaching Turkish
as a foreign language in relation to the communicative approach
Yazar:ZEYNEP AYAN
Danışman: DOÇ. DR. ŞÜKRAN DİLİDÜZGÜN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi =
Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; Yazma becerisi = Writing skills ; Yazma öğretimi
= Writing training ; İletişimsel dil öğretimi = Communicative language
teaching ; İletişimsel yöntem = Communicative method

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
184 s.

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 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
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language course books in regard to the main principles of the communicative approach.
Tez No İndirme
465511

Tez Künye
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

Durumu
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Yüksek
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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
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
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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
Tez No İndirme
532298

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin odaklı dilbilgisi
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Yüksek
Lisans
Türkçe
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Dil, insanlar arası iletişimi sağlayan ve ortak bir dizgeden oluşan bir koddur. Ancak bu kodun
çözümlenmesi, sadece dilin kurallarını bilmeyi gerektiren basit bir süreç değildir. Çünkü her bir dil
yapısı kullanıldığı bağlam içinde iletişimsel bir işlev taşımaktadır. Dilbilgisel yapıların bağlam içinde
anlam kazanmasıyla da metinler oluşmaktadır. Bundan dolayı, dil öğretiminde, dilbilgisel yapılar
bağlamdan bağımsız bir şekilde ele alınmamalı ve kullanıldıkları metin içinde kazandıkları iletişim
işlevleriyle öğrenciye sunulmalıdır. Aynı zamanda, hedef yapıların öğrenciler tarafından
içselleştirilmesi ve iletişimsel bir şekilde kullanılması için ortamlar yaratılmalıdır. Bu çalışmanın temel
amacı da hedef yapıları metin yoluyla bağlam içinde biçim, anlam ve kullanımıyla bütüncül olarak
öğrencilere sezdirmek; çeşitli dilbilgisi etkinlikleriyle bu yapıların pekiştirilmesini ve hatırda kalmasını
sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle yabancı dil öğretiminde kullanılan dilbilgisi öğretim
yaklaşımları etraflıca incelenmiş ve çağdaş dilbilim öğretilerinin dil öğretimi alanına nasıl yansıdığı
araştırılmıştır. Bu araştırmaların ardından, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan Yeni
Hitit Yabancılar İçin Türkçe (B1 ve B2/C1), İstanbul Yabancılar İçin Türkçe (B1 ve B2), Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe B1 Öğretmen Kitabı içerdikleri dilbilgisi öğretim yaklaşımları bağlamında
incelenmiş ve metin odaklı dilbilgisi öğretimi bakımından değerlendirilmiştir. Adı geçen kitaplarda
sadece tümdengelimli yaklaşımın kullanıldığı ve metin odaklı dilbilgisi öğretiminin yapılmadığı
saptanmıştır. Daha sonra metin odaklı dilbilgisi öğretiminin nasıl yapılabileceğini örneklendirmek
üzere B1 düzeyine uygun iki farklı özgün metin üzerinden ders planları sunulmuştur. Bu ders
planlarında, metin odaklı görevlere yer verilmiş ve yapılara odaklanılırken iletişimsel edinç boyutu göz
önünde bulundurulmuştur. Dil analizi aşamasında, keşfederek öğrenme yaklaşımı benimsenmiş ve
öğrenciler bilinçlendirme etkinlikleri yoluyla doğru cevabı bulmaya yönlendirilmiştir. Öğrencilerin,
hedef dilbilgisi yapılarının kullanıldıkları bağlamda hangi iletişimsel işlevi taşıdığı ve nasıl
biçimlendirildiği üzerine keşiflerinin ardından, yaratıcı dilbilgisi çalışmaları sunulmuştur. Bu
çalışmalarda, yabancı dil öğretiminde kullanılan "İletişimsel Yaklaşım" ve "Göreve Dayalı Öğrenme
Modeli"nin ilkeleri dayanak alınmıştır. Metin odaklı dilbilgisi öğretimi için tasarlanan etkinlikler
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu B1 Hazırlık Sınıfı'nda 16 öğrenciye uygulanmış ve
uygulamanın ardından 7'şer kişiden oluşan 2 farklı grup, toplam 14 öğrenciyle bir odak grup görüşmesi
yapılmıştır. Son olarak, alınan geribildirimler değerlendirilerek Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Bölümü için birtakım öneriler geliştirilmiştir. Odak grup görüşmesinin sonuçları değerlendirildiğinde;
dilbilgisi öğretiminin öğrenciler tarafından gerekli bulunduğu ve metin odaklı dilbilgisi öğretiminin
başarıya ulaştığı görülmüştür, çünkü bu öğretim şekli öğrenciler tarafından anlamlı, faydalı, eğlenceli
ve hatırlanabilir bulunmuştur. Öğrenciler hedef dilbilgisi yapılarınının biçim, anlam ve işlevini
metinler içinde sorguladıktan sonra bu yapıları bağlama uygun şekilde uygulayarak dili iletişimsel bir
şekilde kullanabilmişlerdir. Metin kullanımı hususunda ise konu ve dil seviyesi bakımından çeşitlilik
sağlanması gerektiği; derslerde kullanılan metinlerin hem ders kitabındaki metinlerden hem özgün
metinlerden oluşması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Language is a code which enhances the communication between people and consists of a common
system. However, working out this code is not a simple process necessitating just the knowledge of the
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language rules. Because each language form carries a communicative function in the context it is used.
And the texts are formed by the grammar structures conveying their meaning in context. Therefore, in
teaching language, grammar structures must not be dealt with independent of their context and be
presented to students together with the communicative functions they carry in context. Moreover, the
setting must be created for the internalisation and the communicative use of the target structures by the
students. The main of this study is to let the students discover the target structures in context together
with the form, meaning and use as a whole through the use of texts; to enhance the reinforcement and
remembrance of these structures by the use of various grammar activities. With this purpose in mind,
first of all, the grammar teaching approaches used in foreign language teaching were examined
thoroughly and the way how contemporary linguistics doctrines reflected in the field was investigated.
Following these investigations, the books, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (B1 ve B2/C1), İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe (B1 ve B2), Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe B1 Teacher's Book used in
teaching Turkish as a foreign language were analysed in terms of the grammar teaching approaches
they involved and evaluated with regard to teaching grammar based on texts. It was found that in the
books mentioned just deductive grammar teaching was used and text based grammar teaching did not
exist. Afterwards, lesson plans were prepared via two different authentic texts suitable for B1 level to
exemplify how to teach grammar based on texts. In these lesson plans, text-based tasks were proposed
and communicative competence dimension was taken into consideration while focusing on forms.
During the language analysis, guided discovery approach was adopted and the students were guided to
find the right answer by the use of consciousness-raising activities. Following the discovery of the
students on which communicative purpose the target grammar structures carry in the context they are
used and how these structures are formed, creative grammar studies were presented. In these studies,
the principles of "Communicative Approach" and "Task-Based Learning Model" used in teaching
foreign language were taken into account. The activities designed for teaching grammar based on texts
were implemented in Istanbul University Foreign Languages School B1 Preparatory Class to 16
students and after the implementation, a focus group discussion was held with two different groups of
7, in total 14 the students. Finally, some suggestions were developed for the Teaching Turkish As A
Foreign Language Department by the evaluation of the feedback received from the students. The
results of the focus group discussion considered thoroughly; it was found that grammar teaching was
considered necessary by the students and teaching grammar based on texts achieved success, since this
approach was found meaningful, useful, fun and memorable by the students. After examining the form,
meaning and usage of the target grammar structures in texts, the students were able to use the language
communicatively by applying these structures appropriately in the context. Regarding the usage of
texts, it was concluded that text diversity must be ensured in terms of topic and language level; the
texts used in the lessons must be composed of both authentic texts and texts written for the
coursebooks.
Tez No İndirme
596979

Tez Künye
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Onaylandı
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Türkçe
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Bu çalışmada, ilkokul çağındaki çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretilirken çocuk yazınından
nasıl faydalanılabileceği araştırılmıştır. Bu bağlamda çocuk yazınından nasıl faydalanılabileceği
konusuna açıklık getirebilmek için çalışmada ilk önce, çocuklara yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde hedef kitle olan çocukların tanınması açısından gelişimsel özelliklerinin bilinmesinin
elzem bir durum olması nedeni ile 7-12 yaş aralığındaki çocukların bilişsel, dilsel, kişilik ve sosyal
gelişimi araştırılmıştır. Daha sonra çocuk yazınının özellikleri de çocuklara yabancı dil öğretiminde
çocuk yazınından yararlanmanın sağlayacağı olanaklar açısından irdelenmiş; özellikle araştırmada,
çocuk öyküsü ve şiiri üzerine uygulama çalışmaları geliştirildiğinden bu iki yazınsal türün özellikleri
belirlenmiştir. Dil öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimine dair ölçütler saptanarak çalışmada
kullanılacak materyalleri belirleyebilmede yol gösterici olması açısından 7-12 yaş arasındaki ana dili
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Türkçe olmayan çocuklara Türkçe öğretilirken kullanılan ders kitaplarının içeriği tema, konu, kelime
ve dil bilgisi bakımından incelenmiştir. Bunlara ek olarak çocuk yazınının özellikleri çocuğun dilsel,
bilişsel ve sosyal- kişilik gelişimine göre gruplandırılarak kazanımlar için bir tablo oluşturulmuştur.
Çalışmanın uygulama kısmında; bir çocuk şiiri ve öyküsü öncelikle çocuğun gelişim alanları, A1 ve A2
düzeyi yabancı dil öğretim kazanımları ve metinlerin yazınsal özellikleri bağlamında çözümlenmiş ve
çocukların yabancı dil olarak Türkçe öğrenirken aynı zamanda gelişimsel özelliklerini desteklemeyi
hedefleyen etkinlik önerileri sunulmuştur. ANAHTAR KELİMELER: Çocuklara Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi, Çocuk Yazını, Çocuğun Gelişimsel Özellikleri.
In this study it has been researched how the children's literature can be used in the Turkish as foreign
language training at children in primary-school-age. In this connection it was very essential to know
the progressive traits of the children in accordance to know the children, who are the target group of
the foreign language training in Turkish, so at the first step in this study the cognitive, linguistic,
personal and social development of the children between 7-12 ages have been researched. Afterwards
the peculiarities of the children's literature have been examined concerning the potentials of the
children's literature in the foreign language training of children; because application studies for
children's stories and poems have been developed, especially the peculiarities of these two literature
types have been specified in this study. The criteria in connection with the selection of the texts to be
used in the language training has been determined and the contents, the topics, the subjects of the
textbooks, which are being used in the Turkish language training of children, whose native language
isn't Turkish have been researched in relation to the vocabulary and grammar to be used as a pathfinder
for the determination of the materials to be used in the study. Additionally the peculiarities of the
children's literature have been grouped in accordance to the linguistic, cognitive and social-personal
development of the children and a table has been created for the skill acquirements. On the application
part; one children's poem and one children's story have been resolved in connection with especially the
development fields of the child, the acquirements in the foreign language training on level A1 and A2
and the literary peculiarities of the texts and on the end activity proposals with the aim to support the
linguistic development of the children during their foreign language training in Turkish have been
made. KEY WORDS: Foreign language training of children in Turkish, Children's Literature,
Development peculiarities of the child.
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Dilin bireylerarası iletişim için esas olduğu yadsınamaz. Çeviri ise farklı dillerin kullanıldığı
ortamlarda kaçınılmazdır. Ne var ki, sadece dilbilgisi kurallarına ve ezbere odaklanan Dilbilgisi-Çeviri
yöntemiyle doğrudan ve sorgulanmaksızın ilişkilendirilmesi sonucu yabancı dil öğretiminde çeviri
kullanımına çok uzun yıllar yer verilmemeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, öğrenicinin anadilini ve
çeviri etkinliklerini pedagojik bir araç olarak kullanmayı destekleyecek uygulamalar son yıllarda
gündeme gelmiş ve tekrar gözden geçirilmeye başlanmıştır. Öyle ki, dört temel dil becerisi olan
okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine ek olarak çeviri becerisi de beşinci bir beceri olarak
ele alınmaktadır. Çağdaş araştırmalar, anadilin ve çevirinin, zaman zaman sınıf içinde öğrenmeye
yardım etmek, öğrendiğini uygulamak, öğrenicinin kaygı düzeyini azaltmak, problemleri tespit etmek
ve merkezi sınavlardaki başarıyı arttırmak için işlevsel olarak kullanılması gerektiğini göstermektedir.
Bu araştırma ile çağdaş dil öğretiminde çeviri etkinliklerinin ve anadili kullanımının işlevini
sorgulamak ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenicilerinin çeviri uygulamalarına olan görüşlerini
belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmanın sonuçlarıyla, öğrenicilerin yabancı dil olarak Türkçe

691

öğretiminde çeviri kullanımını karşı olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür.
It is considered that language is essential for communication between people. On the other hand,
translation is unavoidable in the environments where there are different languages being spoken or
used. However, it has been made an effort not to use translation in language environments for a long
time. The biggest underlying reason for not using translation activities in language classrooms might be
its direct and unquestionable relation to Grammar-Translation Method, which focuses on only grammar
rules and memorization. Although it is thought that Grammar-Translation Method dated back to very
old times, the practices which promote the use of the learners' mother tongue and translation activities
as a pedagogical tool have been reconsidered and reassessed in language environments during recent
years. Moreover, the concept of translation as a fifth skill has emerged as well as the four basic
language skills: reading, writing, listening and speaking. Recent studies show that it is significant to
use mother tongue and translation focused activities as an educational tool from time to time in
language classrooms to foster and enhance learning, perform the internalized knowledge, lessen the
students' anxiety level, determine the problems, have success in central examinations and so on. With
this study, the function of translation in modern language education is questioned. Therefore, the aim
of this study is to determine the opinions on mother tongue and translation of the students who have
been learning Turkish as a foreign language. The findings of the study indicate that the students who
learn Turkish as a foreign language have a positive attitude towards the use of mother tongue and
translation in language environments.
Şükrü Haluk Akalın, Prof., Hacettepe Üniversitesi Yeni Türk Dili
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Dünyada artan çok kültürlü toplum yapısı erken yaşta dil öğretim çalışmalarına büyük ivme
kazandırmıştır. Erken yaşta Türkçe öğretim çalışmaları ise sahada duyulan büyük ihtiyaca rağmen
henüz kuramsal altyapıdan yoksundur. Konuyla ilgili kuramsal bilgi azlığı, materyal oluşturma ve
öğretim süreçlerinde de eksikliklere yol açmaktadır. Bu tez çalışmasında çocuklara ve ergenlere
yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yaş gruplarına ve öğrenici ihtiyaçlarına göre sınırlandırılmış;
dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine dayalı etkinliklerin nasıl oluşturulabileceğine dair bir
yol haritası ve örnek bir ünite oluşturulması amaçlanmıştır. Kullanılacak yöntem ve teknikler, ölçmedeğerlendirme esasları gibi unsurların da dâhil edildiği bu yol haritasının belli bir yaş aralığındaki
çocuklara Türkçe öğretiminde yol gösterici olması beklenmektedir. Çocuklara yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi sahasında kullanılacak materyal, etkinlik, yöntem ve teknikler belirlenirken çocukların
yaşlarının, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişim düzeylerinin yanı sıra aile, kültür ve çevrelerinin de göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunların göz ardı edildiği dil öğretim çalışmaları olumlu
sonuçlar vermeyecektir. Bu bağlamda çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konusunda yapılan
uygulamaların kuramsal temellere dayandırılması sürecin daha sağlıklı sonuçlar vermesini
sağlayacaktır.
The growing multi-cultural social structure in the world has accelerated the language teaching studies
at early ages. Studies regarding teaching Turkish at early ages, on the other hand, is unprovided with
theoretical foundation in spite of the need felt. Lack of theoretical knowledge on the subject leads to
deficiencies in material formation and teaching processes. In this dissertation study, it is aimed to
determine a road map and create a sample topic in respect of generating activities based on the skills of
listening, speaking, reading and writing in teaching Turkish as a foreign language to young learners
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and adolescents limited with age groups and the needs of learners. It is expected for this road map
which includes factors such as the method and techniques to be used and assessment and evaluation
principles to be instructive in teaching Turkish to young learners in a given age range. While the
materials, activities, methods and techniques to be used to teach Turkish as a foreign language to young
learners are determined, ages, physical, social and cognitive development levels of young learners
should be taken into consideration along with their families, cultures and enviroments. Language
teaching studies that ignore the above factors will not produce positive results. In this context, basing
the applications in respect of teaching Turkish as a foreign language to young learners upon theoretical
foundation will ensure the process to produce positive results.
Tez No İndirme
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Türkiye'nin ekonomik, sosyal, politik ve askerî alanlarda uluslararası öneminin artmasıyla birlikte
Türkçenin yabancılara özel amaçlı öğretimi üzerine akademik çalışmaların yapılması bir zorunluluk
olmuştur. Bu amaçla tezde yabancılara Türkçenin özel amaçlı öğretimi ve iş Türkçesi öğretimi
alanlarına yönelik dünyadaki diğer uygulamalardan hareket ederek kuramsal bilgiler verilmiştir. Özel
amaçlı dil öğretiminin tarihçesi, türleri, kurs tasarımı, program türleri, yöntem ve teknikler, materyal
tasarımı, söz varlığı, ölçme ve değerlendirme üzerine kuramsal bilgiler verildikten sonra iş dili, iş
Türkçesinin türleri ve özellikleri, iş Türkçesinin iletişimsel temel etkinlik alanları ve bunlara bağlı
seviyelendirilmiş kazanımlar tanımlanmıştır. Çalışmanın hedef kitlesi iş hayatında Türkçeyi kullanacak
yabancı iş adamlarıdır. Gerek yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde gerekse yabancılara özel amaçlı
Türkçe öğretiminde öğrenicilere öğretilecek söz varlığının ne olacağı ve nasıl belirleneceği son derece
önemli bir konudur. Bu amaçla "Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü", "Çağdaş Türkçenin Sıklık
Sözlüğü" ve "A Frequency Dictionary of Turkish" sözlükleri genel iş sahasına yönelik sözcükler
açısından taranarak A1-A2 seviyeleri için iş Türkçesi söz varlığı hazırlanmıştır. Çalışmanın sağladığı
kuramsal bilgilerin ve sonuçların yabancılara Türkçenin özel amaçlı öğretimi ve yabancılara iş
Türkçesi öğretimine yönelik yapılacak kuramsal ve uygulamalı çalışmalara katkı sağlaması
beklenmektedir.
Turkey's economic, social, political and military fields has increased its international importance.
Therefore, it has been a necessity to carry out academic studies on teaching Turkish for specific
purposes for foreigners. For this purpose, theoretical information is given in the field of teaching of
Turkish for specific purposes for foreigners and teaching of business Turkish according to other
applications in the world. Firstly, history of language for specific purposes, its types, course design,
syllabus types, methods and techniques, material design, vocabulary, measurement and evaluation of
language teaching for specific purposes are given in the thesis. Afterwards, business language, types
and characteristics of business Turkish, main communicative activity areas of business Turkish and
related descriptors of language levels are defined. The target group of the study is foreign businessmen
who will use Turkish in business life. Both in teaching Turkish as a foreign language and in teaching
Turkish for specific purposes for foreigners, it is extremely important to determine what vocabulary
will be taught and how to determine it. For this purpose, "Frequency Dictionary of the Written Turkish
Word", "Frequency Dictionary of Contemporary Turkish" and "A Frequency Dictionary of Turkish"
were searched in terms of words related to general business field and business Turkish vocabulary was
prepared for A1-A2 levels. It is expected that the theoretical knowledge and results provided by the
study will contribute to the theoretical and practical studies for teaching Turkish for specific purposes
for foreigners and business Turkish for foreigners.
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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 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
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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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-(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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Alt yazılı çizgi filmlerin Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin dinleme/izleme becerisine etkisini
belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden kontrol gruplu son test
deneysel desen uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Esenler ilçesinde bir
ortaokulda PICTES kapsamında öğrenim gören 30 Suriyeli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma dil
düzeyleri B2 seviyesinde olan ve karma yöntemle oluşturulan ve her biri 15 kişiden oluşan iki grup
üzerinde uygulanmıştır. Birbirinden farklı olan ve Türk büyüklerini anlatan sekiz çizgi film sekiz
haftalık süreçte her hafta birer tane olmak üzere deney grubuna alt yazılı; kontrol grubuna alt yazısız
şekilde sunulmuştur. Her çizgi filmden sonra iki gruba da geçerliği ve güvenirliği yabancılara Türkçe
öğretimi alanında çalışan uzmanlar tarafından kontrol edilmiş olan dinlediğini/izlediğini anlama testi
uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çizgi filmleri alt yazılı izleyen grubun alt yazısız izleyen
gruba göre dinlediğini/izlediğini anlama testlerinde daha başarılı olduğu, alt yazının daha kalıcı ve
etkili öğrenmeler sağlayarak dinleme/izlemeyi olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır.
This survey is conducted to determine how the subtitled cartoons affect the listening/watching skill of
Syrian students learning Turkish. In this survey post test experimental design with control group that is
one of the quantitative survey methods was carried out.The survey was applied on 30 Syrian students
studying within the scope of PICTES at a secondary school in Esenler, İstanbul. The survey was
applied on two groups having B2 level, chosen randomly and consisting of 15 people. Eight cartoons
that is different from each other and telling about Turkish prominents are presented by giving subtitle
to the experimental group and without subtitle to the control group in an eight weeks period- a cartoon
per a week. After each cartoon, same listening/watching comprehension test that it's validity and
reliability was controlled by experts studying on teaching Turkish language to foreigners was applied
to two groups. According to the results of the survey, it is concluded that the group watching the
cartoons with subtitle is more succesful in the listening/watching comprehension test in comparison to
the group watching them without subtitle and by providing more permanent and effective learning,
subtitle affects listening/watching positively.
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Bu araştırmada aktif öğrenme çerçevesinde kullanılan güncel öğretim tekniklerinin Türkçeyi yabancı
dil olarak öğrenen B2 seviyesindeki öğrencilerin hazırlıklı konuşma becerilerine etkisi ile öğrencilerin
bu etkinliklere yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırmada karma araştırma yöntemlerinden iç içe
sıralı desen benimsenmiştir. Çalışma grubu Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER'de Türkçe öğrenen B2
seviyesindeki 6 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada çalışma grubuna aktif öğrenme modeli
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çerçevesinde oluşturulmuş güncel öğretim tekniklerinden hareketle 8 haftalık bir uygulama süreci
oluşturulmuş, 2 haftalık ön test ve 2 haftalık son test uygulaması ile toplamda 8 haftalık bir süreç
işletilmiştir. Süreç boyunca nicel verilerin daha derinlikli anlaşılması için düzenli olarak araştırmacı
günlükleri kullanılmış ve süreçte her haftanın konuşma becerilerine yönelik akademik başarı
puanlarının belirlenmesi için B2 seviyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşma
becerisine yönelik olarak geliştirilmiş konuşma becerisi puanlama anahtarı kullanılmıştır. Sürecin
sonunda ise konuşma becerisine yönelik olarak hazırlanan puanlama anahtarından hareketle görüşme
formu hazırlanarak uzman görüşüne sunulmuş ve katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmacı günlüğü,
görüşme çalışması ve konuşma becerisi puanlarının veri havuzunu oluşturduğu araştırmada araştırmacı
günlüğü ve görüşme verileri NVivo programında içerik analizi ile incelenmiştir. Konuşma becerisi
puanlarının incelenmesinde SPSS programı kullanılarak önce dağılımların normalliği test edilmiştir.
Haftalık başarı puanları arasındaki farkın belirlenmesi için de verilerin normal dağılım göstermemesi
sebebiyle Wilcoxon testi yapılmıştır. Bağımlı değişken olarak belirlenen konuşma becerisini çeşitli
değişkenler bakımından inceleme sürecinde iki bağımsız değişkenli analizler için Mann-Whitney U
testi, 3 ve üzeri değişkenlerin olduğu analizler için Kruskall-Wallis H testleri yapılmıştır. Bu
sonuçlardan hareketle güncel öğretim tekniklerinin katılımcıların konuşma becerilerinde haftalık puan
bazında ve genel olarak uygulama sürecinin tamamında yüksek seviyede pozitif iyileşme sağladığı,
öğrencileri aktif kılarak yeni öğrenmelere kapı araladığı ifade edilebilir. Elde edilen sonuçlardan
hareketle daha geniş katılımcı gruplarında güncel öğretim tekniklerinin kullanılmasının Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenen B2 seviyesindeki öğrencilerin konuşma becerilerinin geliştirilmesine katkı
sağlayacağı öngörülmektedir.
In this study, the effect of the current teaching techniques used in the active learning framework on the
prepared speaking skills of B2 level students who learn Turkish as a foreign language and the students'
views on these activities were examined. Nested sequential patterns of mixed research methods were
adopted in the study. The study group consisted of 6 B2 level students learning Turkish at Yıldız
Technical University TÖMER. In the study, an 8-week application process was created based on the
current teaching techniques established within the framework of active learning model, and a 2-week
pre-test and 2-week post-test were planned, and a total 8-week process was finalized. Throughout the
process, researcher diaries were used regularly for a deeper understanding of the quantitative data, and
in order to determine academic achievement scores for the speaking skills in each week, the level of
speaking skill scoring key developed for the speaking skills of the students learning Turkish as a
foreign language was used. At the end of the process, interview form was prepared based on the
scoring key prepared for speaking skills and presented to expert opinion and applied to the participants.
Researcher's diary, interview study and speaking skill scores consisted of data pool. Researcher's diary
and interview data were analyzed by NVivo program content analysis. In the examination of speaking
skill scores, the normality of distributions was first tested by using SPSS program. The Wilcoxon test
was performed to determine the difference between weekly achievement scores because the data did
not show a normal distribution. Mann-Whitney U test was used for the analysis of two independent
variables and Kruskall-Wallis H test was used for the analysis of 3 and above variables. Based on these
results, it can be said that current teaching techniques provide a high level of positive improvement in
the participants' speaking skills on a weekly score basis and in general the whole application process,
opening the door to new learning by activating the students. Based on the results, it will be said that the
use of current teaching techniques in larger groups of participants will contribute to the development of
speaking skills of students learning Turkish as a foreign language at B2 level.
Talat Fatih Uluç, Dr.Öğr.Ü., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Alman Dili Eğitimi
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Dizin:Bilgisayar destekli dil eğitimi = Computer assisted language
education ; Dört dil becerisi = Four language skills ; Eğitim teknolojisi
= Education technology ; Eğitim teknolojisi = Education technology ;
Türk dili ve edebiyatı = Turkish language and literature ; Yabancı dil =
Foreign language ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ;
Öğretim materyali = ; Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme
dersi = Instructional technologies and material development course ;
İkinci dil öğretimi = Second language teaching
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde karşılaşılan güçlüklerden biri eğitim sürecinde yeterli ve
etkili dil kaynağına ulaşılamamasıdır. Eğitim desteği amacıyla kullanılmak istenen dil materyali ya sayı
olarak sınırlıdır ya da bunları tasarlayan okulların dışında erişime kapalıdır. İnternette bulunan Türkçe
ders materyallerinin ise sınıflandırılmaya ve nitelik bakımından denetlenmeye gereksinimi vardır. Bu
nedenle, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasında bu materyallere erişimi sağlayacak ve
gerektiğinde teknolojik materyaller tasarlanabilmesi için öğretmenlere kılavuzluk edecek bir kaynağa
gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı bu doğrultuda öğretmenlere çevrimiçi ve çevrimdışı
olarak kullanabilecekleri çeşitli teknolojik ders materyallerini tanıtmak ve aynı zamanda gereksinim
durumunda materyal tasarlamalarını sağlayacak kapsamlı bir kılavuz oluşturmaktır. Yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi son yıllarda artan ilgiyle birlikte gelişme gösterdiğinden üretilen ders materyalinin
sayısında da artış görülmektedir. Ancak bu nicel artış beraberinde her zaman nitelik bakımından da
ilerleme getirmemektedir. Bu çalışmanın diğer bir amacı da elde edilen teknolojik materyalin nitelik
bakımından da denetlenebilmesine ışık tutacak bir kaynak oluşturmaktır. Türkçenin ana dil olarak ve
yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılabilecek ayrıştırıcı unsurlar, eğitimde teknoloji kullanımı
sırasında nelere önem verilmesi gerektiği ve teknolojik materyalin doğru kullanımının ne derece
üstünlük sağlayabileceği örneklerle açıklanmıştır. Son bölümde sunulan teknoloji tabanlı örnek
uygulama öneri dersleri de Bükreş Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başarıyla
işlenmiştir.
One of the challenges for people who teach Turkish as a foreign language is the lack of effective
language material to use since lesson materials to use for educational support in Turkish lessons are
either limited in number or restricted to use out of schools. Overlapping lesson materials found on the
internet need classification and quality check. Therefore, there is an immediate need for a guide to lead
Turkish language teachers to reach for the materials available or to design one when needed and get
help for it. The purpose of this study, therefore, is to introduce technology-based lesson materials that
will be available to both online and offline users, and help create a guide to design lesson materials
when needed. As there is an increasing interest in the field of Turkish language teaching, the amount of
lesson materials produced recently has skyrocketed. However, this increase with the amount does not
necessarily mean a higher quality of language materials to use in the field. As a result, another purpose
with this study is to create a source to help with the quality check of the material that is available to
language learners. The distinctive elements of language teaching as a foreign language and as a first
language, features of technology-based materials to keep in mind when applied in classroom teaching,
and the relation between accurate use of technological lesson materials and language success are
thoroughly exemplified in this study. The lesson samples presented in the last chapter for technologybased Turkish language teaching have been successfully applied at the Department of Turkish
Language and Literature, University of Bucharest.
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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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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
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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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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
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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.
Tez No İndirme
517178

Tez Künye
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görev odaklı yaklaşım
açısından kelime öğretimi / Teaching vocabulary with task-based
approach in teaching Turkish as a foreign language
Yazar:BEGÜM İHTİYARYER
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ TALAT FATİH ULUÇ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancılara Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Görev temelli öğretim = Task-based instruction ; Kelime
öğretimi = Vocabulary teaching ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi
= Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı
dil öğretimi = Foreign language teaching ; Üniversiteler =
Universities

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
116 s.

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretim yaklaşımlarından iletişimsel yaklaşım ışığında ortaya çıkan
görev odaklı yabancı dil öğretim modelinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kelime öğretimi
sürecine olan etkisini incelemektir. Bu bağlamda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe
Öğretim Merkezinin B1 seviyeli iki sınıfı kontrol ve deney grupları olarak seçilmiş ve planlanan
araştırma bu öğrenciler ile uygulanmıştır. Araştırma kapsamında ilk olarak merkezde kullanılan
İstanbul Yabancılar için Türkçe B1 ders kitabı üniteleri incelenmiş, sonrasında kelime öğretimi
açısından eksik olan dolayısıyla araştırma için uygun olduğu düşünülen iki ünite seçilmiştir. Öncelikle
iki ünite içindeki bölümlerin hedef kelimeleri ayrı ayrı belirlenmiş ve daha sonra kullanılmak üzere bu
kelimeler ile görev odaklı etkinlikler içeren bir ön-test hazırlanmıştır. Her iki gruba da eğitim öncesi
uygulanan bu test daha sonra deney grubunun kendisi için belirlenen üniteleri kapsayan görev odaklı
etkinlikler ile aldığı ve kontrol grubunun klasik yolla devam ettiği eğitim sonrası aynı öğrenciler ile
tekrar uygulanmıştır. Elde edilen test sonuçlar deney ve kontrol gruplarında kendi aralarında SPSS 21
paket programı ile karşılaştırılmış, bulgular istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca sonuçlar
cinsiyet, yaş ve Türkiye'de bulunma süreleri parametreleri doğrultusunda da incelenmiştir. Yapılan
araştırma sonucunda görev odaklı etkinlikler ile kelime öğretimini sürdüren deney grubu kontrol
grubundan daha başarılı bulunmuştur. Görev odaklı yabancı dil öğretim etkinliklerin kelime öğretimine
olan etkisini ortaya koymayı hedefleyen bu araştırma bundan sonra bu alanda yürütülecek araştırmalara
kaynak sağlaması açısından önem arz etmektedir.
This research aims to study the effect of task-based language teaching under communicative language
teaching approach on vocabulary teaching process in teaching Turkish as a foreign language. In this
framework, two B1 level classes at Fatih Sultan Mehmet Vakıf University Teaching Turkish Centre
have been chosen as the control and experimental groups. Primarily, the course book İstanbul
Yabancılar için Türkçe B1 has been examined through and two units that are thought to lack in
teaching vocabulary therefore to be suitable for the research have been chosen. In accordance with the
target vocabulary, a test has been developed with task-based activities to use as a pre and a post-test
later. Both groups have taken the pre-test before the process. While the experimental group has
continued studying those two units with extra task-based activities prepared for them, the control group
has followed their course book traditionally with no other activities. Then the post-test has been
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conducted for both groups and the results have been compared statistically using SPSS 21 program.
These results have also been analysed in terms of the participants' gender, age and the time period spent
in Turkey. As a result, the experimental group with task-based activities has been found out more
successful than the control group. This research that aims to show the effect of task-based model in
teaching vocabulary in Turkish is important in terms of providing a source for the future researches to
be done in this particular area.
Tez No İndirme
532902

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev odaklı yöntem ışığında
yazma becerisinin geliştirilmesi / Developing writing skills in teaching
Turkish as a foreign language in the light of task based method
Yazar:ÖZGÜ BAKLACI
Danışman: PROF. DR. TALAT FATİH ULUÇ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Görev temelli öğretim = Task-based instruction ; Türkçe =
Turkish ; 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 ; Yazma becerisi = Writing skills
; Yazma öğretimi = Writing training

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
129 s.

Uluslararası iletişimin önem kazanmasıyla yabancı dil öğrenmeye olan ihtiyaç artış göstermiştir. Bu
artış ile yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemlerin önem kazandığı görülmektedir. Öğrenen kitlesi,
öğrenme amaçları gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yabancı dil öğretiminde çeşitli yöntemler
kullanılmaktadır. Görev odaklı yöntem de yabancı dil öğretiminde dil becerilerinin geliştirilmesinde ve
dil öğelerinin öğretilmesinde kullanılması önerilen yöntemlerden biridir. Ortak Avrupa Dil
Çerçevesinde önerilmiş olması, bu yöntemi önemli kılan öğelerden biri olmuştur. Bu çalışmanın temel
amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev odaklı yöntem kullanılarak yazma becerisinin
geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Çalışmada, öncelikle görev odaklı yöntem ve yazma becerisi ile
ilgili temel bilgiler üzerinde durulmuş, ardından Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan
ders materyalleri görev odaklı yöntem temel alınarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, ders
materyallerinde görev odaklı yazma etkinliklerine yer verilmediği sonucuna ulaşılmış ve son olarak
alandaki görev odaklı materyal eksiğini gidermeye katkı sağlamak amacıyla A1 ve A2 seviyelerinde
yazma etkinlikleri önerilmiştir. Anahtar Sözcükler: görev odaklı yöntem, yazma becerisi, yabancı dil
öğretim yöntemleri, yabancı dil olarak Türkçe, yazma etkinlikleri
With the growing importance of international communication, the need to learn foreign languages has
increased. It can be seen that as a result of this increase, the importance that is given to language
teaching methods has also increased. Various language teaching methods have been used with the
consideration of factors such as learner population and learning aims. Task based method is also one of
the methods that is suggested in language teaching with the aim of improving language skills and
teaching language components. Being suggested in Common European Framework is a factor that
makes this method important. The main aim of this study is to contribute developing writing skills in
teaching Turkish as a foreign language by means of task based method. In the study, firstly the basic
information about task based method and writing skill is discussed. After that, the course materials that
are used to teach Turkish as a foreign language were examined on the basis of task-based method. As a
result of this examination it is found that task based writing activities are not included in the materials.
Finally, task based writing activities at A1 and A2 levels are proposed to contribute to filling the gap of
task based material in the field. Key words: task based method,writing skill, foreign language teaching
methods, Turkish as a foreign language, writing activities
Tez No İndirme
521209

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan 'Kolay gelsin' ve
'İstanbul' ders kitaplarında kültürlerarası öğrenme / Intercultural
learning in the coursebooks 'Kolay gelsin' and 'İstanbul' used for
teaching Turkish as a foreign language
Yazar:HALİL UMMAK

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
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Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ TALAT FATİH ULUÇ
211 s.
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Kültür = Culture ; Kültürlerarası
eğitim = Intercultural education ; Kültürlerarası iletişim = Intercultural
communication ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi =
Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching
Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yabancı dil öğretiminde geleneksel yöntemler
yerini iletişim odaklı yöntemlere bırakmıştır. Bu süreçte, hedef dilde iletişim kurabilmek için o dilin
kurallarını öğrenmenin yeterli olmadığı, o dilin konuşulduğu ülkelerin kültürü hakkında bilgi sahibi
olmak gerektiği giderek daha çok vurgulanmıştır. Yabancı dil çalışmaları kapsamında kültürle ilgili
konular ilk olarak 'ülke bilgisi', 'kültür bilgisi' gibi başlıklar altında incelenmiş, günümüzde ise bu
başlıkların kapsamı genişlemiş ve 'kültürlerarası öğrenme' kavramı gündeme gelmiştir. Yabancı dil
öğretiminde kültürlerarası öğrenme yoluyla öğrencilere kültürlerarası iletişime hazır bireyler haline
gelmelerini sağlayacak bir donanım kazandırmak hedeflenmiştir. Yabancı dil derslerinde en sık
kullanılan kaynaklar olan ders kitapları da bu yaklaşım doğrultusunda tasarlanmaktadır. Bu çalışmada,
Türkiye'de ve Almanya'da yayınlanan iki güncel Yabancı Dil Olarak Türkçe ders kitabı setinin kültürle
ilgili içerikleri belirli kıstaslar temelinde çözümlenerek ve karşılaştırılarak, yabancı dil ders kitaplarının
kültürlerarası öğrenme sürecine nasıl katkı yapabileceği sorgulanmıştır. Anahtar sözcükler: Yabancı
Dil Olarak Türkçe, ders kitapları, kültürlerarası öğrenme
Traditional methods of foreign language teaching were replaced by communicative methods starting
from the second half of the twentieth century in particular. In this process, it was highlighted more and
more often that, to be able to communicate in the target language, it was not enough to learn the rules
of that language, and learners should get familiar with the culture of the countries where it is spoken. In
the field of foreign language studies, culture-related subjects were first analyzed under titles such as
'Landeskunde', 'Cultural Studies', etc., and as of today, the scope of these titles have extended, resulting
in the concept of 'intercultural learning'. Through intercultural learning, foreign language teaching aims
to equip the learners with characteristics that help them become individuals ready for intercultural
communication. Foreign language coursebooks, the most widely used resources in foreign language
classes, are designed in accordance with this approach. In this thesis, the cultural content of two up-todate Turkish as a Foreign Language coursebook sets published in Turkey and Germany are analyzed
and compared on the basis of certain criteria and it is questioned how foreign language coursebooks
can contribute to the process of intercultural learning. Keywords: Turkish as a Foreign Language,
coursebooks, intercultural learning

Tanju Gürkan, Prof.

Tez
İndirme
No
37274 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma
izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni
olmayan tezlerin basılı kopyalarına
Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla
(TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

Tez Künye

Durumu

İkinci dil olarak Türkçe öğretim
programlarının değerlendirilmesi /
Yazar:ZEKİ KAYA
Danışman: PROF.DR. TANJU
GÜRKAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi /
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education
and Training
Dizin:Ders programları = Curriculum ;
Dil öğretimi = Language teaching ;
Program geliştirme = Program
development ; Türkçe öğretimi =

Onaylandı
Doktora
Türkçe
1994
190 s.
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Turkish teaching
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 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: iTöMER '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» ivöğrenciler, 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
Tülay Kuzu, Dr.Öğr.Ü.
Tez No İndirme
463400

Tez Künye
Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metin altı sorularının
Bloom Taksonomisi'ndeki bilişsel düzeyler açısından incelenmesi /
Examination of sub-text questions in the course books which are used
for teaching Turkish to foreigners according to cognitive levels of
Bloom Taxonomy
Yazar:MÜZEYYEN RENGİN OKTAY
Danışman: YRD. DOÇ. DR. TÜLAY KUZU
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim
Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish
Language and Literature
Dizin:Bilişsel alan taksonomisi = Cognitive domain taxonomy ;
Bloom taksonomisi = Bloom?s taxonomy

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
89 s.

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.
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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.
Tülin Polat, Prof., Emekli
Tez No İndirme
214628

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Avrupa ortak dil
kriterleri sorunsalı / Problematic of common European framework in
the concept of teaching Turkish as foreign language
Yazar:ELİF DURAK
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:Avrupa = European ; Avrupa Birliği = European Union ; Dil
gelişimi = Language development ; Dil öğretimi = Language
teaching ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancılar =
Foreigners

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2007
166 s.

Günümüzde teknolojik ve sosyal alanlarda yasanan hızlı değismeler yasamın heralanında olduğu gibi
dil alanında da yeniden yapılanmalara yol açmıstır.Bu çalısmada Avrupa'da yabancı dil öğretimi
bağlamında gerçeklesen gelismelerısığında Avrupa'da Türkçe öğretimi konusu ele alınmıstır.
Türkçe'nin Avrupa'dakiöğretimine iliskin durumuna yönelik değerlendirmeler bu çalısma kapsamında
öncelikleöğrenci boyutuyla, daha sonra kurumsal boyutta ve öğretmen boyutuyla irdelenmis veLondra
Elizabeth Garrett Anderson Okulu'nda Türkçe dersi alan öğrencilerin görüsleri ileT.C. Büyükelçiliği
Londra Eğitim Müsaviri Vekili ve bazı Türkçe öğretmenleriyleyapılan söylesiler veri kaynağı olarak
kullanılmıstır.
ABSTRACTToday, the rapid changes in social life and technology necessitate thereconstruction of the
language field like many other fields.In this study, the subject, Turkish Teaching in Europe is discussed
in the light of thedevelopments in foreign language teaching in Europe. Teaching of Turkish in Europe
isstudied throughout its three dimension: firstly student, teacher and institute. The wievs ofthe students
who take Turkish lessons in Elizabeth Garrett College, the interviews withLondon National Education
Counselor and with the Turkish teachers are used as datasource.
Tez No İndirme
262930

Tez Künye
Durumu
Erken yaşta öğrenenler için yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
Onaylandı
içerik odaklılık / Content-based language learning for young learners in Yüksek
teaching Turkish as a foreign language
Lisans
Yazar:ZEYNEP DUYGU YENİAY
Türkçe
Danışman: PROF. DR. TÜLİN POLAT
2008

705

Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim 181 s.
Bilimleri Bölümü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı
dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı dil öğretimi
stratejileri = Foreign language learning strategies ; Öğretim = Teaching
; Öğretim yöntemleri = Teaching methods ; İçeriğe dayalı öğretim =
Content instruction
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.
Tez No İndirme
287740

Tez Künye
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
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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
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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 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.

Tuncer Can, Dr.Öğr.Ü., İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
Tez No İndirme
651394

Tez Künye
Yabancılara uzaktan Türkçe öğretiminde konuşma becerisini
geliştirme ve karşılaşılan sorunlar / Improving speaking skills in
distance Turkish education to foreign students and problems
Yazar:SAMIR ALAHMAD
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ TUNCER CAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish
Language and Literature
Dizin:
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Savaşlar ve başka nedenlerle insanların yaşadıkları yerleri terkederek kitlesel olarak başka yerlere göç
etmesi tarihsel bir olgudur. Bu göçlere bağlı olarak birçok insan kültürüne ve diline yabancı olduğu
başka ülkelerde mülteci konumuna düşmekte ve bu farklılığın yarattığı birçok sorun yaşamaktadır. Dil,
insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimin en önemli araçlarından birisi olarak mültecilerin yaşadıkları
toplumu tanıması ve ona uyum sağlamasında önemli bir araçtır. Ancak yabancı bir dilin öğrenilmesinin
çok sayıda güçlüğü vardır. Özellikle konuşma becerileri bakımından bu sorunların daha fazla olduğu
görülmektedir. Türkiye, Suriye'deki siyasi çatışmanın başlamasından itibaren Suriye dışına göç eden
mültecilere kapılarını açık tutmuş ve bunun sonucunda aradan geçen süre içerisinde üç milyondan fazla
Suriyeli Türkiye'ye çeşitli şekillerde yerleşmiştir. Her mülteci gibi Türkçe'nin öğrenilmesi ve Türk
toplumu ile yeterli bir iletişim kuracak kadar konuşulabilmesi Suriyeli mülteciler için de geçerli bir
sorundur. Günümüzde çeşitli öğrenme imkanlarını kullanarak birçok Suriyeli göçmen ve öğrencinin
Türkçe öğrendiği görülmektedir. Bu araştırmada Türkiye'de öğrenimine devam etmekte olan ve
uzaktan öğretim yöntemiyle yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin konuşma
becerilerini geliştirme konusunda yaşadıkları sorunlar incelenmiştir. İstanbul Esenler'de uzaktan
öğretimle Türkçe öğrenen 100 öğrenciden toplanan verilerle istatiksel analizler yapılmış ve
öğrencilerin Türkçe konuşma pratikleri yapmanın öneminin farkında olmasına karşın bu konuda
duyarlı davranmadıkları tespit edilmiştir. Uzaktan öğretim yoluyla Türkçe öğrenen 100 öğrenciden
toplanan veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Paket Programı'nda analiz edilmiş
ve öğrencilerin konuşma becerileri konusunda önemli sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir.
Öğrencilerin en çok resmi konuşmalarda geçen kavramlarla Türkçe soyut kavramları kavramakta ve
doğru kullanmakta zorlandıkları görülmektedir. Ancak öğrencilerin konuşma becerilerinin
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geliştirilmesi için Türkçe pratik yapmanın öneminin farkında olmalarına karşın özellikle sosyal
ortamlardaki Türkçe konuşma ve pratik yapma imkanlarını da kullanmadıkları görülmektedir.
It is a historical phenomenon that people migrate to other places by leaving the places where they live
due to wars and other reasons. Depending on these migrations, many people become refugees in other
countries where they are foreign to their culture and language and experience many problems caused
by this difference. Language, as one of the most important means of communication and interaction
between people, is an important tool for refugees to recognize and adapt to the society they live in.
However, learning a foreign language has many difficulties. Especially in terms of speaking skills,
these problems seem to be more. Turkey doors to refugees who migrated out of the country since the
start of the political conflict in Syria. As a result, in the intervening period of more than three million
Syrians have settled in various ways in Turkey. As can be seen in every refugee, it is a real problem for
Syrian refugees to learn Turkish and to be able to speak enough to establish adequate communication
with the Turkish society. Today, it is seen that many Syrian immigrants and students learn Turkish by
using various learning opportunities. In this research, Syrian students' problems to improve speaking
skill, studying in Turkey and learning Turkish as a foreign language with distance education method,
have been examined. In Esenler, Istanbul, statistical analyzes were made with the data collected from
100 students learning Turkish with distance education, and it was determined that the students were not
sensitive in this regard although they were aware of the importance of practicing Turkish speaking. The
data collected from 100 students learning Turkish via distance education were analyzed in Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) Package Program and it was determined that the students had
important problems about speaking skills. It is seen that students have difficulties in comprehending
and using Turkish abstract concepts with the concepts mentioned in official speeches. However,
although students are aware of the importance of practicing Turkish to improve their speaking skills, it
is seen that they do not use the opportunities of speaking and practicing Turkish especially in social
environments.
Tez No İndirme
640577

Tez Künye
Sanal gerçeklik araçlarının yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde sözcük öğrenimine etkisi ve akılda tutmadaki
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Yazar:ZAFER TARHAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ TUNCER CAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı =
Turkish Language and Literature
Dizin:
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Teknolojinin büyük bir hızla gelişmesiyle aynı doğrultuda teknolojik araçlar da çeşitlenmeye
başlamıştır. Bu çalışmada daldırılmış SG teknolojisinden yararlanılmıştır. Bu teknolojiyle giyilebilir
araçlar sayesinde, materyali deneyimleyen öğrenicilerin kendisini tamamıyla içerisinde hissettiği bir
ortam sağlanmıştır. Bu teknolojiyle öğrenici farklı eğitim ortamlarını deneyimleme şansına sahip
olmuştur. SG teknolojisi, SG gözlükleri, akıllı telefonlar ve akıllı telefonlara indirilen uygulamalar
sayesinde kolay bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
sözcük öğrenimine ve akılda kalıcılığına etkisini inceleyen niceliksel bir araştırmadır. Bu çalışma
deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubuna geleneksel
yönetemlerle SG araçları kullanılmadan sözcük öğretimi yapılırken deney grubuna geleneksel sözcük
öğretiminin yanında SG araçlarıyla sözcük öğretimi yapılmıştır. Öğretim materyalinin etkisini ölçmek
için öğrenicilere ön test, son test ve takip testi yapılmıştır. Katılımcıların öğretim materyaliyle ilgili
tutumlarını ölçmek için motivasyon anketi uygulanmıştır. Araştırma sonucu, SG teknolojisinin yabancı
dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük öğrenimine ve akılda kalıcılığa etkisi olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Deney grubunun ön test ve son test puanları arasında kontrol grubuna göre artış saptanmış
olmasına rağmen gruplar karşılaştırılıp Student's t testi sonuçlarına bakıldığında ortalamalar arası fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,574). Akılda kalıcılık bakımından deney grubunun son
test ve takip testi sonuçlarında anlamlı bir fark bulunmazken kontrol grubunun sonuçlarının
ortalamalarında olumsuz anlamda bir fark saptanmıştır. Motivasyon anketi sonuçlarına göre; öğretim
materyali, katılımcılar tarafından eğlenceli, dikkat çekici ve motivasyonu arttırıcı bulunmuştur.
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With the rapid development of technology, technological tools have started to diversify in the same
direction. In this study, immersed VR technology was used. Thanks to the wearable tools with this
technology, an environment where learners who experience the material feel completely inside has
been provided. With this technology, the learner had the chance to experience different educational
environments. VR technology has become easy to use thanks to VR glasses, smartphones and
applications downloaded to smartphones. This study is a quantitative study that examines the effect of
vocabulary learning and its retention in teaching Turkish as a foreign language. This study was carried
out on two groups as experimental and control groups. The control group was taught without using VR
tools with traditional methods, while the experimental group was taught with the VR tools as well as
traditional word teaching. Pre-test, post-test, and follow-up tests were carried out to learners to measure
the impact of the teaching material. A motivation questionnaire was applied to measure the attitudes of
the participants about the teaching material. As a result of the research, it has been revealed that SG
technology has an effect on word learning and retention in teaching Turkish as a foreign language.
Although an increase was found between the pretest and posttest scores of the experimental group
compared to the control group, the difference between the averages was not statistically significant
when the groups were compared and the Student's t test results were examined (p = 0.574). In terms of
retention, no significant difference was found in the post-test and follow-up test results of the
experimental group, while a negative difference was found in the averages of the results of the control
group. According to the motivation survey results; The teaching material was found to be entertaining,
remarkable and motivational by the participants.
Türkay Bulut, Prof., İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
Tez No İndirme
447814

Tez Künye
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 ;
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öğretimi = Foreign language teaching ; İkinci dil öğrenimi = Second
language learning ; İngilizce = English ; İyimserlik = Optimism
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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)
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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 sanguinephlegmatic 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
Tez No İndirme
629945
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second language / Türkçeyi ikinci dil olarak edinen Arap
öğrenciler arasında dil geçişi
Yazar:ANWAR JANID BARADI
Danışman: DOÇ. DR. TÜRKAY BULUT
Yer Bilgisi: İstanbul Aydın Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / İngiliz Dili
ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and
Literature
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
İngilizce
2020
76 s.

Bu çalışmanın amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin TÖMER merkezinde Arap öğrencilerin nasıl
Türkçe öğrendiklerini bulmaktı. Bu çalışmada Türkçe-Arapça dil alaşımı uygulamaları ve
katılımcıların tutumları örneklerle belirlenmiştir. Çalışmaya 19-26 yaş arası 38 katılımcı dahil edildi.
Çalışmanın odak noktası, birçok öğrencinin Türkçe ve Arapça sözlükler ile telaffuzlar arasındaki
benzerlikler nedeniyle yazım hataları ve telaffuz hataları ile karşılaşmalarıydı. Bu nedenle, aşağıdaki
araştırma sorularının cevabı üzerinde çalıştık: 1. TÖMER öğrencileri dil alaşımı pratiğini hangi ortak
yoldan takip ediyorlar? 2. Öğrenciler Türkçe-Arapça dil alaşımı tekniğini ne ölçüde uyguluyorlar? 3.
Öğrencilerin dil alaşımında engeller nelerdir? 4. Dil alaşımı ve kod değiştirme tek bir dilde mi
çalışıyor? Veri toplamak için katılımcılar çeşitli dil soruları içeren bir anket doldurdular. Anket zamanı
katılımcılar hakkında genel bilgi istenerek, konuşma sorunları sorgulandı ve daha sonra Türkçe iletişim
kurma çalışmalarındaki engelleri tespit etme yeteneklerini ortaya çıkardı. Grup toplantısı görüşmesi,
öğrencilerin fikirlerini sözlü olarak tartışma ve ifade etme, dil alaşımı pratiğine daha ayrıntılı ve
tanımlayıcı bir tutum sunma fırsatı buldukları gerekli bilgileri toplamanın ikinci aracıydı. Mülakatlar
araştırmacının geliştirilen anket soruları hakkında çok kısa cevaplar almasına yardımcı oldu. Elde
edilen veriler, öğrencilerin dil alaşımında bir tür karıştırma kodu haline geldiğini göstermektedir.
Sonuçlar, öğrenciler arasındaki çevirinin Türkçe ve Arapça arasında bir çeşit karıştırma kodu haline
geldiğini gösterdi. Ayrıca, dil alaşımının kolaylaştırıldığı, ancak her iki dil arasındaki benzerlikler
tarafından karıştırıldığı sonucuna varılmıştır; ilgili dilleri kullanırken kolaylaştırılır, ancak yanlış ilgili
dilleri kullanırken karışır ve böylece birçok öğrenci yeniden bağlamsallaştırma stratejisine başvurur.
Öğrenciler, karmaşık ve belirsiz dilbilgisi kurallarını ve yeni öğrenilen ifadeleri, bu yapıları gelecekte
kullanabilmeleri için Türk bağlamını anlamalarına uygun bir şekilde yeniden yarattılar. Anahtar
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Kelimeler: Dil Alaşımı, İkinci Dil Edinimi, Kod Değişimi, İki Dillilik, Çok Dillilik
The purpose of this research was to investigate how Arab students acquire Turkish language at the
TÖMER center of Istanbul Aydin University. This research identified Turkish-Arabic translanguaging
practices, and the attitudes of the participants were reported and supported by examples. The study
engaged 38 participants with ages ranging between 19- 26. The focus of the research was centered on
the fact that so many students encounter mispronunciation and misunderstanding problems because of
the similarity between Turkish and Arabic vocabularies and pronunciations. For this reason, we worked
on answering the following research questions: 1. What is the prevalent way that TÖMER students
follow in order to practice translanguaging? 2. To which extent do the students practice the TurkishArabic translanguaging technique? 3. What kind of translanguaging obstacles do the students
encounter? 4. Are Translanguaging and code-switching practiced both at once during the class? In
order to collect the data, the participants were asked to fill in a survey comprising several languagerelevant questions. The survey questions solicited general information about the participants,
questioned their speaking difficulties, and then probed their aptitude for the encountered obstacles
when communicating in Turkish. A focus group interview was the second instrument in collecting the
required information where students had the opportunity to discuss and express their ideas verbally and
offer more detailed and descriptive attitudes towards the translanguaging practice. The interview
supported the researcher to reach very concise responses about the developed questions of the survey.
The findings indicated that students' translanguaging has turned to be a kind of code-mixing between
Turkish and Arabic. Moreover, it was deduced that translanguaging was facilitated but confused by the
similarity between both languages; facilitated when using cognates but confused when using false
cognates, and thus, many students were resorting to the strategy of recontextualization. The students
recontextualized difficult and vague rules of grammar as well as newly-learned expressions in a way
that would fit their understandings of the Turkish context in order to be able to use these structures in
the future. Key Words: Translanguaging, second language acquisition, code-switching, bilingualism,
multilingualism
Ufuk Deniz Aşçı, Prof., Selçuk Üniversitesi Yeni Türk Dili
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Seviyeye uygun okuma kitapları dil öğretiminin ana malzemesi durumundadır. Öğreniciler temel
seviyeden itibaren okuma metinleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Ancak alan yazın taraması
yapıldığında yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde bu alanda yapılmış olan çalışmaların sayıca az
olduğu tespit edilmiştir. Türkçenin öğretimi için seviyelere uygun okuma kitapları hazırlanmalı yahut
hâlihazırda bulunan okuma materyalleri üzerinde sadeleştirme, uyarlama yoluna gidilmelidir.
Çalışmamızda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel seviyesi olan A1 ve A2 seviyelerine göre
sadeleştirilmiş metinler bulunmaktadır. Metin seçimi yapılırken Türk kültüründe önemli bir yer taşıyan
destan metinlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türk destanları oluşturmaktadır.
Örneklemini ise Altay Yaratılış Destanı, Alper Tunga Destanı, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı,
Uygur Türeyiş Destanı, Uygur Göç Destanı, Kara Yorga Destanı, Battal Gazi Destanı, Sarı Saltuk
Destanı ve Köroğlu Destanı oluşturmaktadır. Çalışmamızda kullanılacak destan metinleri seçilirken dil
bilgisi ve sözcük görünümlerinin seviyeye uyarlanabilecek olmasına ve olay örgüsünün dikkat çekici,
ilgi uyandırıcı olmasına dikkat edilmiştir. Uyarlama esnasında Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni
okuma kazanımları esas alınmış, ayrıca İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki A1-A2
seviyesi dil bilgisi kazanımlarını öğrenicilerin öğrendiği varsayılmıştır. Çalışmamız esnasında Türk
destanlarından yararlanılmış ve ana dili okuyucusu için hazırlanmış olan metinlerin Türkçe
öğretiminde kullanılabilir hâle getirilmesi ve böylece kültürel etkileşimin de sağlanması amaçlanmıştır.
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Bu doğrultuda seçilen destanlar dil bilgisi ve sözcük bilgisi, dil kazanımlarına dikkat edilerek
sadeleştirilmiştir. Anahtar sözcükler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk destanları, uyarlama,
sadeleştirme, kazanım
Textbooks appropriate for levels are the main materials of language teaching. Students are faced with
reading texts from the basic level. However, when the literature is reviewed, it is seen that studies
conducted in the field of teaching Turkish as a foreign language are few in number. In order to teach
Turkish, textbooks should be prepared according to the levels, or the present reading materials should
be simplified and adapted. In our study, there are simplified texts according to A1 and A2 levels which
are the basic levels of teaching Turkish as a foreign language. While selecting the texts, epic texts
having an important role in Turkish culture were used. The population of the study is the Turkish epics.
The sample of the study includes the Epic of Altay Creation, Epic of Alp Er Tunga, Epic of Bozkurt,
Epic of Ergenekon, Epic of Uygur Türeyiş, Epic of Uygur Migration, Epic of KaraYorga, Epic of
Battal Gazi, Epic of Sarı Saltuk and Epic of Köroğlu. While selecting the epic texts to be used in the
study, great attention was paid to the fact that grammar and vocabulary could be adapted to the levels
and the plot was remarkable and interesting. During the adaptation, reading acqusitions of the Common
European Framework of Reference for Languages was taken as the basis, and it was assumed that the
students learnt the A1-A2 level grammar in Istanbul, Turkish textbook for foreigners. During our
study, Turkish epics were used and the texts prepared for the mother tongue reader was aimed to be
made applicable in Turkish teaching and thus to provide cultural interaction. In this regard, the selected
epics were simplified by taking into account the acqusition of grammar and vocabulary. Keywords:
Teaching Turkish to foreigners, Turkish epics, adaptation, simplification, acqusition
Ülker Şen, Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
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Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerisini kazanması ve bu
sırada ortaya çıkan kaygının nedenlerinin neler olduğu, yazma kaygısı ölçeği ve kişisel bilgi formu
yardımıyla araştırılmış ve ortaya konmuştur. Araştırmanın evrenini; Gaziantep Üniversitesi ve Aydın
Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)'de 2019–2020 eğitim
öğretim yılında Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemimiz amaçlı
örneklem alma yolu ile seçkisiz olarak B1 ve B2 kurunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 130
öğrenciden seçilmiştir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerde yazma kaygısının kaynaklarını çeşitli
değişkenler ışığında tespit edebilmek amacıyla ilk önce alan yazın taraması yapılıp mevcut ölçekler
incelenmiştir. Daha sonra mevcut olan ölçeklerden Şen ve Boylu (2017) tarafından hazırlanan ölçek bu
araştırmaya esas alınmıştır. Ölçek çeşitli değişkenler doğrultusunda hedef dili öğrenen kitlede yazma
kaygısının olup olmadığını ölçmektedir. Bu ölçek toplamda 13 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.
Bu faktörlerden biri Eylem Odaklı Kaygı diğeri ise, Çevre Odaklı Kaygı'dır. Eylem Odaklı Kaygıda 7
madde, Çevre Odaklı Kaygıda ise 6 madde bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin;
Türkçe yazı yazma sıklıkları, yaş, cinsiyet ve Türkçe kitap okuma sıklıklarının genelde Türkçe
öğrenme ve özelde ise Türkçe yazma becerisini edinmede bir etkiye sahip olup olmadığını tespit etmek
amacıyla öğrencilerden kişisel bilgi formu doldurmaları istenmiştir. Daha sonra Kişisel Bilgi Formu ile
edinilen bilgilerin; öğrencilerin yazma kaygılarını ne oranda etkilediği incelenmiştir. Ölçek ve Kişisel
Bilgi Formundan elde edilen veriler analiz edilirken SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Bu
araştırmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerisini öğrenme sırasında
yaşadıkları kaygının sonuçları şu şekildedir: Öğrencilerin çevre odaklı kaygılarının eylem odaklı
kaygıya göre daha yüksek çıktığı söz konusudur. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin
yazma kaygılarına ilişkin algı düzeyleri üzerinde cinsiyetin, cinsiyetin ise; eylem odaklı ve çevre odaklı
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kaygı alt faktörü açısından anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin kur
düzeyleri, kur düzeylerinin eylem odaklı ve çevre odaklı yazma kaygılarının hiçbirinde anlamlı bir
farklılık görülmemektedir. Öğrencilerin yazma kaygılarına ilişkin algı düzeylerinin Türkçe kitap
okuma sıklığına göre, Türkçe kitap okuma sıklığının ise; eylem odaklı ve çevre odaklı yazma kaygısına
ilişkin algıları üzerinde anlamlı bir farklılık göstermediği araştırmanın sonuçları arasındadır. Fakat
araştırmada hedef dili öğrenen öğrencilerin yazma kaygılarına ilişkin algı düzeylerinin Türkçe yazı
yazma sıklıklarında ve Türkçe yazı yazma sıklıklarının ise; eylem odaklı yazma kaygılarına ilişkin algı
düzeylerinde anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu anlamlı farklılık kaygı yaşayan kitlenin yazma
becerisi ve o beceriyi sevme konusunda daha pasif olduğu bilgisini bize vermektedir. Bunun aksine
Türkçe yazı yazma sıklığının öğrencilerin çevre odaklı yazma kaygılarına ilişkin algı düzeylerinde
anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Ayrıca öğrencilerin yazma kaygılarına ilişkin algı düzeylerinin
yaşa ve yaşın da eylem odaklı yazma kaygısına ilişkin algı düzeyinde anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Fakat öğrencilerin çevre odaklı yazma kaygılarına ilişkin algı düzeylerinin yaşa göre
anlamlı bir farklılık gösterdiği araştırmada elde edilen neticelerdendir. Kaygı hususunda sorun yaşayan
eğitmen yaş faktöründen hareketle çözüm arayabilir. Sonuç olarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen
katılımcıların; cinsiyet, kur, Türkçe kitap okuma sıklığı gibi değişkenlerce kaygı düzeylerinde anlamlı
bir farklılık görülmediği söylenebilir. Bunun aksine hedef dili öğrenen kitlenin kaygı durumunu, yaşları
ve hedef dilde Türkçe yazı yazma sıklıkları etkilemektedir.
This study has examined how students gain writing skills during learning Turkish as a foreign language
and the causes of anxiety during this learning process. Then the causes of anxiety during this period
were examined with the help of Writing Anxiety Scale and Personal Information Form. The population
of the study consists of students who learn Turkish as a foreign language in Gaziantep University /
TÖMER and Aydın University / TÖMER in 2019-2020 academic years. Our sample was chosen from
130 students who were learning Turkish as a foreign language in B1 and B2 level. In order to
determine the sources of writing anxiety among those who learn Turkish as a foreign language in the
light of various variables, first of all, literature review has been conducted and the current scales has
been examined. Later, the scale prepared by Şen and Boylu (2017) was taken as the basis for this
research. The scale measures whether there is any writing anxiety in the target group according to
various variables. This scale consists of 13 items in total, and this scale consists of two factors. One of
them is Action-Oriented Anxiety and the other one is Environment-Oriented Anxiety. There are 7
items in Action-Oriented Anxiety, and 6 items in Environmental-Oriented Anxiety. As a data
collection tool, the students were asked to fill in Personal Information Form in order to determine
whether students' age, gender, Turkish writing and reading frequency have an effect on learning
Turkish in general, and acquiring Turkish writing skills in particular. Then, to what extent the
information obtained through the Personal Information Form affects students' writing anxiety was
examined. SPSS 21.0 package program has been used to analyze the data obtained from the Scale and
Personal Information Form. First of all, this research has six sub-problems and each problem is
examined in terms of two sub-factors. In this study, the results of the anxiety experienced by students
who learn Turkish as a foreign language while learning writing skills are as follows: It is observed that
students' Environment-Oriented Anxiety is higher than Action-Oriented Anxiety. It has been found that
gender did not show a significant difference in writing anxiety among the students learning Turkish as
a foreign language in terms of Action-Oriented Anxiety and Environment-Oriented Anxiety sub-factor.
There has been no significant difference found in writing anxiety according to students' levels, and
accordingly there has been also no significant difference found in levels of Environmental and ActionOriented writing anxiety. According to the result of the study, there is no significant difference in
writing anxiety among students according to their frequency of reading Turkish books. In addition, no
significant difference has been found in Environmental and Action-Oriented anxiety about the
frequency of reading Turkish books. However, in the research, there is a significant difference in the
perception level of writing anxiety in Turkish writing frequency and the perception level of Turkish
writing frequency in terms of Action-Oriented writing anxiety on students who learn the target
language. On the contrary, there is no significant difference found in the perception level of Turkish
writing frequency in terms of Environment-Oriented writing anxiety. In addition, it is seen that the
students' perception level of writing anxiety does not show a significant difference according to age
and Action-Oriented writing anxiety. However, it is seen that students' perception level about
Environment-Oriented writing anxiety show a significant difference according to age. However,
students' perceptions about Environment-Oriented writing anxiety showed a significant difference
according to age. As a result, it can be said that there is no significant difference in anxiety levels
according to variables such as gender, language level and frequency of reading Turkish books on
participants who learn Turkish as a foreign language. On the contrary, the anxiety level of the
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Yurt dışında yaşayan Türk öğrencilerin ana dili eğitimi, onların dil yeterliliğine ulaşabilmeleri
açısından çok önemlidir. Bu araştırmanın amacı, İsveç'teki Türklerin ana dili eğitimini ve ana dili
Türkçeyi öğrenme durumlarını belirlemektir. Çalışmanın temel konusu ve amaçları doğrultusunda
cevabı aranan temel soru, İsveç'te yaşayan Türk öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin ana dili
Türkçeyi öğrenmeye yönelik görüşlerinin neler olduğudur. Araştırmada İsveç'te öğrenim gören Türk
çocuklarının ana dillerinde karşılaştıkları sorunların neler olduğunu ortaya koyarken öğretmen, öğrenci
ve veli görüşlerinden yararlanmak amaçlandığından tarama modeli kullanılmıştır. Maksimum Çeşitlilik
Örneklemesi yoluyla seçilen, araştırmanın evreni, İsveç'te öğrenim görmekte olan 7-18 yaş grubunda
ve 1-11. sınıf arasındaki iki dilli Türk öğrenciler, öğrencilerin velileri ve İsveç'te Türkçe dersleri veren
Türkçe öğretmenleridir. Örneklem ise, bu öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardan tesadüfi küme
örnekleme olarak seçilen okullarda aynı yaş ve sınıf düzeyindeki 50 öğrenciden, 25 veliden ve İsveç'te
Türkçe dersleri veren 10 Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilere ilk
bölümü 12 sorudan oluşan ve öğrencilerin cinsiyet, yaş, konuştuğu dil gibi demografik bilgilerini
araştıran ve ikinci kısmı öğrencilerin ana dili dersleri ile ilgili düşüncelerini inceleyen dokuz açık uçlu
maddeden oluşan anket formu kullanılmıştır. Öğrenci velilerine ilk olarak yaş, meslek, öğrenim
durumu gibi bilgileri araştıran demografik bilgi formu uygulanmıştır. Ayrıca çocuklarının Türkçeyi
öğrenme durumlarına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan ve on bir açık uçlu maddeden oluşan
anket formu kullanılmıştır. Ana dili Türkçe dersi veren öğretmenlere ise ilk olarak yaş, mezun olunan
bölüm, okutulan sınıf ve yaş düzeyi gibi bilgileri araştıran demografik bilgi formu uygulanmıştır.
Ayrıca çocukların Türkçeyi öğrenme durumlarına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan ve altı
kapalı uçlu sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Bunun yanında İsveç'te Türkçe öğretiminin
genel görümü, Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin görüşlerini içeren açık
uçlu on beş soru sorulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, İsveç'te yaşayan iki dilli Türk öğrencilerin
ana dili Türkçeyi öğrenme durumlarına yönelik öğrenci görüşleri teması kapsamında; ana dili Türkçe
olduğu için Türkçeyi öğrenmek, Türkçeyi, aileleriyle ve Türk arkadaşlarıyla iyi iletişim kurmak,
Türkçeyi etkili bir biçimde kullanmak, Türkiye hakkında bilgi edinmek gibi nedenlerle öğrenmeyi
amaçladıklarını ifade ettikleri görülmektedir. İsveç'te yaşayan öğrencilerin büyük çoğunluğu günlük
konuşmayı içeren genel Türkçe öğrenmek istemekte, bu doğrultuda dil becerilerinden konuşma
becerisinin kendileri için yararlı olduğunu düşünmektedir. İsveç'te yaşayan velilerin çocuklarının ana
dili Türkçeyi öğrenmelerini istemelerindeki amaçlarının, çocuğunun kültürünü öğrenmesi ya da
kaybetmemesi, Türkiye'ye gittiğinde iletişim kurması ve yabancılık çekmemesi ve çocuklarının ana dili
olan Türkçeyi bilmesi ve iyi kullanması gibi ifadelerde bulunmuşlardır. Okul dışında çocuklarının
Türkçe öğrenmesine yönelik Türkçe konuştuklarını, birlikte Türkçe film ya da dizi izlediklerini ve
çocuklarının günlük yaşamda genelde aile ortamında Türkçe kullandıklarını fakat çocuklarının diğer
yabancı arkadaşlarıyla ortak dilin İsveççe olmasına bağlı olarak arkadaşlarıyla günlük yaşamda
Türkçeyi kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Kitapların görsel ve içerik açısından yetersiz olması,
çocukların okuma, anlama, konuşma, yazma bakımından yetersiz olması, çocukların iki dili de bir
arada kullanması, konuşmada hatalar yapması, yazma becerilerinin eksik olması öğretmenlerin
karşılaştıkları problemler arasındadır. Bu araştırma sonunda, yurt dışında yaşayan Türk öğrenciler için
uygulanacak ana dili eğitimi politikalarına yardımcı olunması hedeflenmektedir. Çalışmanın sonuçları,
İsveç'te yaşayan iki dilli Türk öğrencilerin ana dilini öğrenme durumlarına ilişkin görüşlerini ve Türk
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öğrencilerin Türkçeyi kullanma ile ilgili sorunlarının çözümüne yönelik önerilerini ortaya koymaktadır.
The mother tongue education of Turkish students living abroad is very important in terms of reaching
their language proficiency.The aim of this research is to determine the mother tongue education of the
Turks in Sweden and the learning situations of the mother tongue Turkish. The main question asked in
response to the main theme and purpose of the study is what is the opinion of Turkish students, parents
and teachers living in Sweden to learn Turkish language. In the survey, a survey model was used in
order to benefit from the opinions of teachers, students and parents while identifying the problems
encountered in the main language of Turkish children studying in Sweden. The universe of research,
selected through the Maximum Diversity Sampling, group of 7-18 age students studying in Sweden
and bilingual Turkish students in 1-11th classes , parents of students and Turkish teachers in Sweden.
The sample consists of 50 students from the same age and class level in the selected schools as random
cluster sampling from the schools they have studied,10 Turkish teachers and 25 students' parents.
Within the scope of the research, the first part was a questionnaire consisting of 12 questions and
investigating the demographic information such as gender, age, language of the students and the second
part was a questionnaire consisting of nine open ended items that examined students' thoughts on their
native language lessons.Demographic information form, which investigates information such as age,
occupation, education status, was first applied to student's parents. In addition, a questionnaire
consisting of eleven open-ended items was used to determine the opinions of children about Turkish
learning situations.For the teachers who taught the mother tongue Turkish, the demographic
information form was first applied to investigate the information such as age, graduated department,
class and age level. In addition, a questionnaire consisting of six closed-ended questions was used in
order to determine the opinions of children about their Turkish learning situations. In addition, fifteen
open-ended questions were asked, including the general view of Turkish teaching in Sweden, the
problems faced while teaching Turkish, and their views on these issues. According to the results of the
research, bilingual Turkish students who live in Sweden are in the scope of student opinions on the
main language of Turkish language learning; it is seen that they are aiming to learn Turkish because of
their mother tongue is Turkish, to communicate with Turkish people, their families and Turkish
friends, to use Turkish in an effective way and to learn about Turkey. The vast majority of students in
Sweden want to learn general Turkish, including daily conversation, which is useful for them. Parents
of children who live in Sweden want their children to learn their mother tongue Turkish the purpose of
learning the culture or not lose, to communicate when they go to Turkey and not to feel out it in
Turkey, know children's native language and use well. They stated that they speak Turkish with teir
children,their children watch Turkish movies or TV series and that their children use Turkish in the
family environment but in their everyday life they don't speak Turkish with their friends due to the fact
that their common language with their foreign friends is Swedish. The books are inadequate in terms of
visual and content, children are inadequate in terms of reading, understanding, speaking, writing,
children use both languages ,they make mistakes in speaking and the lack of writing skills are among
the problems faced by teachers. At the end of this research, it is aimed to help education policies in
mother tongue to be applied to Turkish students living abroad. The results of the study reveal the
opinions of the bilingual Turkish students living in Sweden on their mother tongue learning and
suggestions for the solution of the problems of using Turkish language by Turkish students.
Ülkü Gürsoy, Prof., Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
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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 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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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 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.
Veli Doğan Günay, Prof., Emekli
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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 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.
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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.
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Nations? need of a language for communication increases the demand for learning a foreign language .
The reflection of this is the gradually rising interest in learning our mother tongue Turkish. Although
there are a great number of books, dictinaries, students? books and workbooks, listening cassettes and
visual aids to teach a European language, the number of materials to teach Turkish as a foreign
language is limited. The aim of Teaching Turkish as a Foreign Language department at the Institute of
Educational Sciences, founded in 2004 at Dokuz Eylul University, is to make up for the deficiency in
this realm, to provide sources and to teach our mother tongue to 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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Yabancı dil ögretiminde okuma, yazma, konusma ve dinleme becerilerinin gelişebilmesi 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 oluştuğu
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 kişinin 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 toplamış 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
çalışması yapılmıstır. Sözlü Türkçe'yi temsil eden ortamlardan alınan veriler ile sözlü Türkçe'nin
sözcük sıklıgını belirleyerek yabancı dil olarak Türkçe'nin ögretiminde öncelik verilmesigereken
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
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Turkish as a foreign language.
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Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, Türkçe soru tümcelerinin yerini
tartışarak; öğretimine ilişkin öneriler sunmaktır.Bu amaç doğrultusunda, Evrensel Dilbilgisi (Yetinmeci
Çizgi Dil Kuramı) ve Bilgi Yapısı Kuramları çerçevesinde Türkçe soru tümcelerinin yapılanışı
alanyazına gönderimlerde bulunarak incelenmiş; elde edilen kuramsal tartışmalar neticesinde, Türkçe
soru tümcelerinin ayrıntılı bir sınıflaması oluşturulmuştur. Bu noktadan yola çıkılarak, farklı beceri
düzlemindeki kırkbeş yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitabında, bu sınıflamanın ne ölçüde yer
aldığı; soru tümcelerine yönelik bütüncül bir ünitenin yer alıp almadığı ve ne tür soru tümcelerine yer
verildiği sorularına yanıt aranmıştır. Bu aşamadan sonra da soru tümcelerinin incelenen kitaplardaki
görünümüne karşın, bir öğretim önerisi oluşturulmuş; bu çerçevenin içinden de ne-sorularına yönelik
bir öneri uygulaması sunulmuştur.İncelemeler sonucu, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarında,
Türkçe soru tümcelerine bütüncül bir ünite ayrılmadığı, ayrılan bölümlerde de klasik betimlemelerden
yola çıkılarak yalnızca evet/hayır ve ne-sorularına değinildiği; Türkçe soru tümcesi türlerinin metinler
içerisinde yitip gittiği, ayrıntılı olarak betimlemelerinin sunulmadığı yargılarına ulaşılmıştır. Bunun
yanı sıra, Türkçenin sözdizimsel oynaklığının bilgi yapısı ile birebir ilintili olmasının, soru
tümcelerinin klasik betimlemeler aracılığıyla öğretilemeyeceğine yönelik bir gösterge oluşturduğu
tartışılmıştır.Son olarak, çalışmada sunulan ne-sorularına ilişkin öneri uygulamasının ilerideki materyal
geliştirme çalışmalarına öncülük edebileceği üzerinde durulmuş; sonraki çalışmalar için, çeşitli yaş
düzeyindeki öğrenicilerle çalışıp bu önerinin geçerliği hakkında bilgi edinilebileceği belirtilmiştir.
The aim of this study is to discuss the place of the Turkish interrogative statements in teaching Turkish
as a foreign language, and to present teaching suggestions.In line with this objective, the structures of
Turkish interrogative statements have been analyzed within the framework of Universal Grammar
(Minimalist Program) and Information Structure, referring to the literature where necessary, and as a
consequence of those theoretical argumentations, a detailed classification of Turkish interrogative
statements has been formed. From this point forth, in forty-five books of teaching Turkish as a foreign
language for different skill levels, the answers have been sought to the questions what extent this
classification exists; whether there is an integrated unit regarding Turkish interrogatives, and what kind
of Turkish interrogatives exist. Following this part, a teaching suggestion has been formed against the
observations in the analyzed books, and an application of the teaching suggestion regarding whquestions has been presented.From the analyses, it has been concluded that there is not an integrated
unit for Turkish interrogatives in the books of teaching Turkish as a foreign language, and that in the
so-called relevant parts, only yes/no questions and wh-questions are touched upon through traditional
descriptions. It has as well been concluded that Turkish interrogatives are lost among the texts, and that
they are not described in a detailed way. Furthermore, it has been discussed that there is evidence that
Turkish interrogatives cannot be taught by the way of traditional descriptions since Turkish flexible
word order is directly related to its information structure.As the last to say, it has been emphasized that
the presented wh-question teaching suggestion can lead to further material development studies. It has
as well been remarked for further studies that the validity of this suggestion can be tested by working
with students from different ages.
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi
= Foreign language teaching ; Yaratıcı yazma = Creative writing ;
Yaratıcılık = Creativity

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 towards writing positively and have actuated students' selfefficacy perceptions and writing processes. Key words: Creativity, Creative Writing, European
Language Portfolio, Turkish as a Foreign Language, Writing
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Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilgisi-sıfat = Grammar-adjective ;
Dilbilgisi-zamir = Grammar-pronoun ; Türkçe = Turkish ; Türkçe
öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching
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 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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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 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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Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Uygulamalı
dilbilim = Applied lingustics ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching ; Öğretim programları = Teaching curriculums
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 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.
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Yabancı dil olarak Türkçe örenen yabancı öğrencilerin ad durum biçimbirimlerinde ne gibi yanlışlar
yaptıklarını belirlemeyi ve bunlara çözüm önerileri sunmayı amaçladınız bu çalışmadaki sorular
yanıtlamayı amaçlamaktadır: 1. Geleneksel dilbilgisi kitaplarında ad durum biçimbirimleri nasıl ele
alınmıştır? 2. Ad durum biçimbirimleri dilbilimciler nasıl ele almıştır? 3. Yabancılara Türkçe öreten
kitaplarda ad durum biçimbirimleri nasıl ele alınmıştır? 4. Yabancı dil olarak Türkçe örenen öğrenen
yabancı öğrenciler ad durum biçimbirimleriyle ilgili ne tür yanlışlar yapıyorlar? 5. Yabancı dil olarak
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Türkçe örenen yabancı öğrenciler ad durum biçimbirimlerden en çok hangisinde yanlış yapıyorlar? Bu
yanlışlar nelerden kaynaklanıyor olabilir? 6. Ad durum biçimbirimlerinin öğretimi nasıl olabilir?
Çalmamızın veri tabanın Ankara Üniversitesi TÖMER'de Türkçe öğrenmiş ve örenmekte olan
öğrencilerin yazılı anlatım katlar oluşturmaktadır. Bu yazıl anlatım katlar tek bir ülkeden değil çeşitli
ülkelerden gelen öğrencilerin yazdığı katlardır. Bugüne kadar karşılaştığımız ve Türkçe öğrettiğimiz
gruplarda ad durum biçimlerinin kullanımıyla ilgili yanlışların çok sık yaldn tespit ettik. Uygulamamız
sırasında Türkçe düzeyleri ve anadilleri farklı gruplar ele aldık. Bütün bu yanlışlar inceleyerek bu
yanlışların türlerini, oranların tespit ettik. Bunlara ek olarak da ad durum biçimbirimlerinin öğretimi
üzerine baz görülerimizi sunmaya çalıştık.
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.
Tez No İndirme
220351

Tez Künye
Betimleyici metinlerin dilsel özellikleri ve bu tür metinler yoluyla
sözcük öğretimi / Linguistic feature of the descriptive text and
teaching vocabulary by this type of text
Yazar:FUNDA UZDU
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:Metin = Text ; Metin sınıflandırma = Text categorization ;
Tasvir = Description ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; İletişimsel dil öğretimi = Communicative language
teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2008
137 s.

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
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analyse.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.

Tez No İndirme
211609

Tez Künye
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
Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education
and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2007
341 s.

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? İs
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
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presentation are possible. Pre-reading and reading activities are not given place in the books. However,
there are some short answered questions for after reading. The activities after reading do not contain
the activities that improve the reading skill. It is seen that the short-answered questions are mostly used
in understanding the text. The activities in the section related reading skill trigger cognitively the level
of knowledge and comprehension. In the light of these designations, two sample subjects are suggested
for traveling and healthy life. The significant situations in the improving of reading skill and the 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
Tez No İndirme
265538

Tez Künye
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 ; Okuma-anlama becerisi = Readingcomprehending skill ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2010
169 s.

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
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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.
Tez No İndirme
253535

Tez Künye
İşlevsel dilbilgisi çerçevesinde Türkçedeki ilişkisel süreçlerin
betimlenmesi / Description of relational processes in Turkish
within the framework of functional grammar
Yazar:EMİNE OFLAZ
Danışman: PROF. DR. V. DOĞAN GÜNAY
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü
/ Eğitim Bilimleri Bölümü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Dizgeci işlevsel dilbilgisi =
Systemic functional grammar ; Türkçe = Turkish ; İlişkisel
süreçler = Relational processes

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2010
184 s.

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.Dizgeciİşlevsel 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?.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.SystemicFunctional 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
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analysis, relational processes, a
Tez No İndirme
265510

Tez Künye
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

Durumu
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 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.
Tez No İndirme
270097

Tez Künye
Durumu
Sözlü dildeki bağımlı ardılların kullanım sıklığı / Frequency of
Onaylandı
the suffix use in Turkish spoken language
Yüksek
Yazar:İSLAM YILDIZ
Lisans
Danışman: PROF. DR. V. DOĞAN GÜNAY
Türkçe
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010
/ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
112 s.
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
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Training ; Morfoloji = Morphology
Dizin:Dilbilgisi-ekler = Grammar-suffixes ; Sıklık analizi =
Frequency analysis ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

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.
Tez No İndirme
317647

Tez Künye
Türkçe'deki Tanıtsallık Belirten Sıfatların ve Belirteçlerin Yabancı
Dil Olarak Türkçe Derslerinde Öğretimi / Teaching the Adverbs and
Adjectives Express Evidentiality in Turkish as a Foreign Language
Classes
Yazar:KUDRET ÖKTEM ÖZTÜRK
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:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2012
235 s.
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Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi = Grammar ;
Dilbilgisi-sıfat = Grammar-adjective ; Dilbilgisi-zarf = Grammaradverb ; Kipler = Moods ; Tanıtsallık = Evidentiality ; Türkçe =
Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching
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 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.

Tez No İndirme
395272

Tez Künye
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 ; İktisadi İdari Bilimler Fakültesi = Business
Administration Faculty

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
165 s.

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
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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 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

Tez No İndirme
418035

Tez Künye
Yabancıların Türkçe doldurması gereken formların öğretilme
durumlarının incelenmesi / A study on teaching necessary forms for
foreigners in Turkish
Yazar:HİLDA DOROTTYA KOVACS
Danışman: PROF. DR. VELİ 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:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and
Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Form belgeler = Form documents ;
Metin dilbilim = Text linguistics ; Resmi dil = Official language ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Uygulamalı
dilbilim = Applied lingustics ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2016
145 s.

İngilizcede uzmanlık alanı diline yönelik çalışmalar 60'lı yıllarında, yabancı dil olarak uzmanlık alanı
İngilizcesi öğretilmesi ile ilgili araştırmalar ise 80'li yıllarında başlamıştır. Türkçe çalışmalarda,
dilbilimin bu alanı ve öğretilmesine ilişkin konular yeni dikkate alınmıştır. Bu sebeple Türkçede çıkış
noktası, uzmanlık alanı dili olan araştırmaların arttırılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın
amacı genel olarak bürokrasi dilinin dilsel özelliklerini ortaya koymak ve resmi kurumlardan toplanmış
formları inceleyerek Türk bürokrasi dilinin dilsel özelliklerini betimledikten sonra yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde kullanılabilecek ders etkinlikleri önerisini hazırlamaktır. Çalışmanın amacının
gerçekleştirilmesi için uzmanlık alanı dili ve ölçünlü dil kavramı açıklandıktan sonra bürokrasi dili
tanımlanmış, sınıflandırılmış ve genel dilsel özellikleri ayrıntılı bir şekilde betimlendirilmiştir.
Sonrasında yabancı dil öğretiminde bürokrasi dilinin nerede, hangi dil düzeyinde olduğuna
değinilmiştir. Bu kuramsal çerçevede Türk bürokrasi dilinin sözcüksel, dilbilgisel nitelikleri ortaya
konulmuştur. Çalışmanın son kısmında yabancıların ilk doldurması gereken formların dilsel
özelliklerinden yola çıkarak, yabancı dil olarak Türk bürokrasi dili öğretiminde uygulanabilecek ders
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etkinlik ünitesi geliştirmiştir. Çalışmada hazırlanan etkinlik ünitesinin gerçek öğretme ortamlarında
değerlendirilmemiştir.
In English, studies related to language for specific purpose were started in the 60s and on the other side
researches devoted to teaching English for specific purpose were begun in the 80s. Wheras in Turkish
studies this field of linguistics and issues related to its teaching have started recently. Therefore studies
on language for specific purpose should be increased in Turkish. The main purpose of this study is to
make a linguistic description of bureaucratic language, to analyze forms which have been collected
from public institutions and to present general linguistic features of Turkish bureaucracy language.
Then, based on the characteristic features of Turkish bureaucracy language, a useable course material
suggestion was prepared for teaching Turkish as a foreign language. To accomplish the purpose,
concepts of language for specific purpose and of standart language have been explained. After this, a
classification and general linguistic features of bureaucratic language have been described with great
extent of scope. Thereafter the place of bureaucratic language in teaching Turkish as a foreign language
has been explained and their language levels have been analyzed. Lexical and grammatical features of
Turkish bureaucratic language have been described in this theoretic framework. In the last part of the
study, in regard to the linguistic features of the forms which have to be filled out by foreigners, it has
been tried to develop an example of course material which can be applied in teaching bureaucratic
Turkish as a foreign language. The developed material has not been evaluated and assessed in real
teaching situations.

Yaşar Aydemir, Prof., Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tez No İndirme
461496

Tez Künye
Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin yazma becerilerinde karşılaşılan
sorunlar, bunlara yönelik öğrenci görüşleri ve öneriler / Problems
facing Arab students in writing skills, for them the views of students
and suggestions
Yazar:SUMYAH MUFLEH
Danışman: PROF. DR. YAŞAR AYDEMİR
Yer Bilgisi: Gazi 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:Araplar = Arabs ; Eğitim sorunları = Education problems ;
Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı
uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Yazma becerisi =
Writing skills ; Yazı yazmak = Write ; Yazım sorunları = Writing
problems ; Öğrenci görüşleri = Opinions of students

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2017
114 s.

21. yüzyılda çok dillilik ve çok kültürlülüğün önemi giderek artmaktadır. Türkiye'nin coğrafî, siyasî ve
ekonomik konumu Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini daha bir öne taşımış görünmektedir.
Günümüzde uluslararası kültürel, turistik, siyasî ve ticarî münasebetlerin artması ve Türkiye'nin
geleceğin dünyasının şekillenmesinde önemli role sahip olması, Türkçenin önemini de giderek
artırmıştır. Araştırmamızın amacı; Gazi Üniversitesi TÖMER'de 2014 – 2015 eğitim – öğretim yılında
B kuru final (B1-B2) orta düzeydeki Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin yazma becerilerinde
karşılaşılan sorunları ortaya koymayı, bunlara yönelik öğrenci görüşlerinin alınmasını ve elde edilen
sonuçlar çerçevesinde önerileri kapsamaktadır. Araştırma kapsamında yukarıda adı geçen Türkçe
Eğitim Merkezinde Türkçe öğrenen Arap öğrencilerden yarı yapılandırılmış kâğıt incelemesi
kullanılarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde nitel analiz yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmamızda B1 orta düzeyi, B2 orta düzeyi ve B kuru final sınavının her birinden 80'er kompozisyon
olmak üzere toplamda 240 sınav kâğıdı incelenmiştir. İnceleme sonucunda öğrencilerin anlatım
bozukluğu konusundaki hataları tespit edilmiştir. Aynı zamanda, konuyla ilgili olarak cevaplandırılmak
üzere öğrencilere 16 soruluk araştırma formu verilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlar tek tek ele
alınmış ve incelenmiştir. Araştırmamızda kullanılan kompozisyon kâğıtlarının incelenme sonuçları ve
konuyla ilgili öğrenci görüşleri sonuçları birbirinin sonuçlarıyla mukayeseli olarak değerlendirilmiştir.
Elde edilen bulgular çerçevesinde bir takım önerilerde bulunularak çalışma tamamlanmıştır.
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The importance of multilingualism and multiculturalism in the 21st century is increasing. Turkey's
geographical, political, and economic position seems to have increased the need to teach Turkish as a
foreign language. As international cultural, touristic, political, and commercial relations increase in our
world today, and as Turkey's role in shaping the world of the future also increases, the Turkish
language is becoming more important. The purpose of our research is to examine the problems
encountered by Turkish language learners with writing skills at the mid-level B course (B1 - B2) at
Gazi University TÖMER, in the 2014 - 2015 academic year, taking student opinions on them and
including proposals within the framework of the results obtained. Within the scope of the research, the
data were collected from Arab students who learned the Turkish language at the above mentioned
Turkish language education center by using semi-structured paper examination. Qualitative analysis
method was used on collected data.In our study, a total of 240 exam papers were examined, 80 of
which were each of B1 intermediate level, B2 intermediate level, and B course final exam. As a result
of the examination, the students were found to have mistakes in narration. At the same time, students
were given a 16-question research form to answer on the subject. The results obtained here were
handled and examined one by one.The results of the examination of the composition papers used in our
research and the results of the students' opinions on the topic were handled one by one and then
evaluated in a comparative way with each other. A number of suggestions were made in the framework
of the findings and the study was completed.
Tez No İndirme
450198

Tez Künye
Durumu
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde duygu durumlarını yansıtan Onaylandı
kısa filmlerin oluşturulması ve öğrenci başarısına etkisi / Production of Doktora
short films which reflect mental states of emotion in the education of Türkçe
Turkish as a foreign language and its effection the student's success
2016
Yazar:ŞEYDA YEŞİLYURT
238 s.
Danışman: PROF. DR. YAŞAR AYDEMİR
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türk Dili
ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve
Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Akademik başarı = Academic achievement ; Duygudurum =
Mood ; Kısa film = Short film ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Öğrenci başarısı = Student achievement ; Öğretim araçları = Teaching
aids

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
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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.
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.
Yaşar Özden, Prof., Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tez No İndirme
143636
Bu tezin, veri tabanı üzerinden
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and
Training
Dizin:
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 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 selfinstruction, perceiving higher problem-solving capacity, having high familiarity with windows-based
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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 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.
Yıldız Kocasavaş, Prof., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
277841

Tez Künye
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 öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ;
Öğretim = Teaching

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2010
284 s.

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.
Tez No İndirme

Tez Künye
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Yazar:BEKİR İNCE
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Yurt dışındaki yurttaşlarımızın anadili eğitimi, ihtiyaç duydukları iletişim yetisine sahip olabilmeleri
açısından, çok önemlidir. Bu tezde, yurt dışında yaşayan Türk öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatım
becerileri incelenmiştir. Araştırmada cevabı aranan temel soru, Türkçe dersine devam eden 6.,5.ve
4.sınıf öğrencilerinin, yazılı ve sözlü dilsel becerilerde, yaşa ve sınıf seviyesine bağlı bir gelişim
çizgisini yakalayıp yakalayamadıklarıdır. Bu durum, aynı zamanda uygulanmakta olan anadili eğitimi
programının, amaçlanan hedeflere ulaşmada ne derece başarılı olduğunun da göstergesidir. Çalışmanın
bir diğer amacı, öğrencilerin, ürettikleri sözlü-yazılı metinlerde, sesbirimsel, biçimbirimsel,
sözdizimsel ve anlambirimsel, hangi yanlışları yaptıklarının ve yapılan yanlışların niteliksel-niceliksel
olarak nasıl bir dağılım gösterdiğinin ortaya koyulmasıdır. Böylece ilerde, yurtdışındaki Türkler için
uygulanacak anadili eğitimi programlarına ve dil politikalarına ışık tutulması hedeflenmektedir.
Betimsel özelliğe sahip olan bu araştırma, nitel bir çalışmadır. Öte yandan elde edilen veriler, nesnel
kriterlerle ölçüldüğü ve ölçüm sonuçlarına dayanarak bazı bulgu ve yorumlara ulaşıldığı için,
çalışmanın aynı zamanda nicel bir araştırma olduğu söylenebilir. Araştırma evreni, yurt dışında Türkçe
ve Türk Kültürü dersine giren iki dilli Türk öğrencileri, Çalışma evreni ise (ulaşılabilinen evren),
Fransa-Paris Eğitim Müşavirliği yetki alanı içinde, Fransız okullarında, Türkçe ve Türk Kültürü dersine
giren iki dilli Türk öğrencileridir. Çalışmanın örneklemi ise Orleans, Val d'Oise ve Yvelines illerindeki
6 komünde, 6.,5.ve 4.sınıfa devam eden ve Türkçe derslerine katılmakta olan 59 öğrenciden
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler, dilsel eğilimlerini gösteren bir anket doldurmuşlar ve
izledikleri bir video filmiyle ilgili yazılı ve sözlü metinler üretmişlerdir. Çalışmanın verileri, üretilen bu
metinlerin çözümleyici puanlama yönergeleri aracılığıyla, değerlendirilmesiyle toplanmıştır. Elde
edilen veriler, SPSS istatistik programında MANOVA testi uygulanarak, anket verileri ise frekansyüzde ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonuçları, yurt dışında Türkçe ve Türk Kültürü
Dersine giren öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatım dil becerilerinde önemli sorunlar yaşamakta
olduklarını, sınıf ve yaş seviyesine göre ciddi bir gelişim çizgisi yakalayamadıklarını, ürettikleri sözlü
ve yazılı metinlerde çok sayıda biçimbirim, sözdizim, sesbirim ve anlambirim yanlışı yaptıklarını
ortaya koymaktadır. Öğrencilerin dilsel becerilerinde ortaya çıkan sonuçlara göre anadili eğitimi
politikalarının bir kez daha gözden geçirilmesi ve anadili eğitim programlarının yeniden
yapılandırılmasında bu ve benzer çalışmaların sonuçlarından yaralanılması gerektiği söylenebilir
The primitive language training of our citizens who live abroad is very import to have relevant
communication skills that are in need. In this thesis, the verbal and written expression capabilities of
Turkish students who live abroad have reviewed. The main question whose answer has been seeking in
this research if the students of 6th, 5th, 4th classes who continue to the Turkish lesson have reached to
the development line depending on the age and class level in terms of their verbal and written
capabilities or not. This circumstance is also an indicator to determine the success of the native
language training program to reach the intended objectives accordingly. Another purpose of the study
is to reveal what kind of mistakes have been done by students in verbal-written texts in terms of
phonemic, morphemic, syntactic and semantic and to learn about the dispersion of the mistakes
qualitatively and quantitively. By this way, it is targeted to light the way for native language training
programs and language policies that will be applied for Turkish people who live abroad. This research
that has descriptive qualifications is a qualitative study. On the other hand, due to the fact that the
obtained data has been measured by the objective criteria and some findings and comments have been
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reached based on the result of a measurement, it could be thought that this study is a quantitative
research accordingly. The research world is bilingual Turkish students who attend the Turkish and
Turkish culture lessons in the foreign country and the study world (accessible world) is bilingual
Turkish students who attend the French schools, Turkish and Turkish culture lessons within the
authority of French-Paris Training Consultancy. By the way, the sample of the study is composed of 59
students who attend 6th, 5th and 4th classes and Turkish lessons in 6 communes in Orleans, Val d?Oise
and Yvelines cities. The students who participate in the research have fulfilled a survey that indicates
their linguistic trends and they have produced written and verbal texts regarding a video film. The data
of the study has been collected and assessed by means of grading analyst scoring methods. The
obtained data has assessed in SPSS statistic program by applying MANOVA test and on the other
hand, the survey data was subject to be evaluated by the frequency-percentage. The results of the study
have revealed that the students who attend the Turkish and Turkish Culture Lessons in a foreign
country have faced great problems in the written and verbal expression capabilities and in accordance
with the class and age level, they could not reach great development as well as they have been doing
wrong in written and verbal texts in terms of phonemic, morphemic, syntactic and semantic. According
to the current results in the linguistic capabilities of the students, it could be said that the native
language training policies must be reviewed once again and the results of this and similar studies in the
restructuring of the native language training programs, have been utilized accordingly.
Tez No İndirme
340517
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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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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
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
Tez No İndirme
340518

Tez Künye
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 ; Dilbilgisieylem = Grammar-verb ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching

Durumu
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, 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
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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
Tez No İndirme
359868

Tez Künye
Durumu
Özbek Türklerine Türkiye Türkçesi öğretiminde ek-fiilin birleşik ve Onaylandı
katmerli zamanın çekimleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri / Yüksek
The compound tenses of complementary verbs, encountered problems Lisans
and proposal of solutions in teaching Turkish language to Uzbek
Türkçe
Turkish
2014
Yazar:DİLNOZA ERMATOVA
208 s.
Danışman: PROF. DR. YILDIZ KOCASAVAŞ ; YRD. DOÇ. DR. İ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı
Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilgisi-eylem = Grammar-verb ;
Dilbilgisi-çekim ekleri = Grammar-inflections ; Fiil yapım ekleri =
Verb formation suffixes ; Fiil çekimleri = Verb conjugations ; Türkiye
Türkçesi = Turkey Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ;
Özbek Türkleri = Uzbek Turks ; Özbekler = Uzbeks

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
Tez No İndirme
532294

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diksiyon / Diction in teaching
Turkish as a foreign language
Yazar:GİZEM GÜLEN
Danışman: PROF. DR. YILDIZ KOCASAVAŞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Diksiyon = Diction ; Ses bilgisi = Phonetic ; Telaffuz =
Pronunciation ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi
= Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign
language teaching

Durumu
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Yüksek
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Türkçe
2018
238 s.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, dört temel beceri olan "dinleme, konuşma, okuma ve yazma"yı
temel almaktadır. Dil öğreticilerinin önceliği, bu dört temel disipline katkı sağlayacak genel veya her
biri için özelleştirilebilecek çeşitli alıştırma modelleri oluşturmaktır. Elbette bu amaç göz ardı edilemez
fakat Türkçenin sesletimindeki bazı farklılıklar başlı başına bir disiplin konusudur ve bu da "diksiyon"
başlığı altında toplanır. Bu özel alan doğrultusunda geliştirilen araştırmanın amacı, yabancı dil olarak
Türkçe öğrenen bireyin, Türkçeyi daha düzgün telaffuz ederek -ana dili Türkçe olan bireyler kadar
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olamasa da- etkili Türkçe konuşabilmesine ve iletişim becerilerini geliştirebilmesine katkı sağlamaktır.
Doğru iletişime uzanan yolda dildeki anlamlı birimleri oluşturan seslerden yola çıkarak çalışmada
öncelikle "fonetik" kavramı üzerinde durulmuş; Türkçedeki her bir sesin nasıl çıkarıldığı, sesten
kelimeye uzanan çizgide meydana gelen ses olayları nedenleri ile açıklanmıştır. "Diksiyon" bölümünde
ise "Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir" kuralı dışında bulunan sesletimdeki istisnalar araştırılmış;
bu durumlar literatür çerçevesinde kurallaştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın esas kısmını oluşturan
son bölümünde de Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde
(TÖMER) yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitapları" bu doğrultuda incelenmiş ve Türkçe diksiyonun yabancılara öğretilebilmesi için yeni, özgün
alıştırma örnekleri, öğretim modeli ve öneriler sunulmaya çalışılmıştır. Oluşturulan alıştırmalar,
"sesletimler" dosyasındaki ses kayıtları ile de desteklenmiştir.
Teaching Turkish as a foreign language is based on four basic skills; listening, speaking, reading and
writing. The priority of language teachers is to create exercise models which could contribute to these
skills in general or those which could be specialised for each of them. There is no doubt that this
purpose cannot be ignored; however, the variations in the pronunciation in Turkish is research field
itself, ad can be categorised under the title "diction". The purpose of the present research, which is
developed under this particular field, is to contribute to individuals learning Turkish as a foreign
language to speak Turkish effectively, although not so well as Turkish native speakers, and to improve
their communicative skills. In the study, considering the sounds, which form the meaningful units for a
true conversation, the main focus was established on "phonetics", the articulation of all sounds in
Turkish and all the occurings taking place between the sound and the word was explained with their
reasons. In "Diction" section, the misconception that Turkish is read as it is written was disproved and
some exceptions in pronunciation was researched. All these rules were also structured regarding the
literature. In the main part of the research, which is the last section, "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe
Ders Kitapları" by Ankara University Turkish and Foreign Languages Research and Application
Center (TÖMER) was investigated accordingly as a course book utilised while teaching Turkish to
foreigners, and new, original exercise types and suggestions were presented so that diction of Turkish
can be taught to foreigners. The exercises are supported by the audio recording files which are called
"pronunciations".
Tez No İndirme
593130

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretimi ileri seviye ders
kitaplarındaki kelime etkinliklerinin karşılaştırılması / Comparison
of word exercises in advanced level coursebooks in Turkish and
English language teaching
Yazar:FUNDA YEŞİL
Danışman: PROF. DR. YILDIZ KOCASAVAŞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yabancılara Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
127 s.

Ders kitapları, öğretim sürecinde en fazla kullanılan materyallerdir. Ders kitaplarının gerek tasarım
gerek içerik açısından geliştirilmesi kullanıldığı eğitim ortamının niteliğine doğrudan etki eder. Bu
yüzden ders kitaplarının incelenmesi, incelendiği bağlamda eksik taraflarının ve üstün yönlerinin
ortaya konulması ve değerlendirilmesi açısından önemlidir. Bireyin kendisini daha iyi ifade edebilmesi,
kelime hazinesinin büyümesi ile mümkün olur. Ana dilinde olduğu gibi yabancı dilde de kelime
öğretimi önemli bir çalışma ve inceleme alanıdır. Çalışmanın ana probleminden hareketle toplam 6
sette yer alan ders ve çalışma kitaplarında yer alan kelime etkinlikleri açıklanmaya çalışılmıştır.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Yeni Hitit, Yedi İklim ve İstanbul; yabancı dil olarak İngilizce
öğretiminde ise Empower, Face2Face ve New Headway ileri seviye ders ve çalışma kitapları ele
alınmıştır. İleri seviye dil öğretim setlerinin bir kısmında öğretmen kitabı bulunmadığından, öğretmen
kitapları kapsam dışı bırakılmıştır. Elde edilen bulgular yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders ve
çalışma kitaplarının çok boyutlu ve dil becerilerinin bütünsel olarak geliştirilmesine yönelik
etkinliklere daha fazla yer vermesi gerektiğini göstermektedir. Çalışmanın hem ders kitaplarının
karşılaştırılması ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarının geliştirilmesi hem de kelime
öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Coursebooks are the most commonly used materials in the teaching process. The development of
textbooks in terms of both design and content has a direct impact on the quality of the educational
environment in which they are used. Therefore, the examination of coursebooks is important in terms
of revealing and evaluating the missing sides and superior aspects in the context in which they are
examined. It is possible for the individual to express himself better by the growth of vocabulary. As in
the mother tongue, foreign language teaching is an important field of study and investigation. The main
problem of the study is to explain the word activities in the coursebooks and workbooks in six sets in
total. In the teaching of Turkish as a foreign language, Yeni Hitit, Yedi İklim and İstanbul advanced
level coursebooks and workbooks, and in the teaching of English as a foreign language, Empower,
Face2Face and New Headway advanced coursebooks and workbooks were discussed. Since some of
the advanced language teaching sets do not contain teacher books, teacher books are excluded. The
findings show that the teaching of Turkish as a foreign language should give more space to the
multidimensional and holistic development of language skills. It is thought that the study will
contribute to the field both in comparison of coursebooks and in the development of Turkish teaching
books as a foreign language and in the evaluation of vocabulary teaching activities.
Yunus Alyaz, Prof., Bursa Uludağ Üniversitesi Alman Dili Eğitimi
Tez No İndirme
548572

Tez Künye
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Language and Students' Opinions Regarding their Benefits
Yazar:TARIK UÇAR
Danışman: DOÇ. DR. YUNUS ALYAZ
Yer Bilgisi: Bursa Uludağ Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
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; Eğitim teknolojisi = Education technology ; Teknoloji kullanımı =
Technology utilization ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı
dil = Foreign language ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language
learning ; Öğrenci davranışı = Behavior of student
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Çalışmanın amacı, bilgisayar destekli yabancı dil öğretiminin bir alt dalı olan akıllı telefon ve tablet
bilgisayarlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine yönelik
uygulamaların; belirlenmesi, sınıflandırılması ve öğrenci kazanımlarının ele alınmasıdır. Bu amaç
doğrultusunda çalışma, keşfedici desende tasarlanarak nicel verilerin kullanıldığı araştırma yöntemi
uygulanmıştır ve iki önemli bölümden oluştur: 1) Sanal mağazalar (Google Playstore, Apple Appstore)
üzerinden sunulan, yabancı dil olarak Türkçenin öğrenimine yönelik hazırlanmış
uygulamaların/oyunların derlenmesi, bir yazılım değerlendirme çizelgesine göre sınıflandırılarak dil ve
kültür içeriklerinin değerlendirilmesi. 2) Türkiye'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin bu
uygulamalardan yararlanma durumlarının ve bu uygulamaların kazanımlarına ilişkin görüşlerinin
belirlenmesi. Birinci bölüm verileri, 28.10.2018 tarihine kadar Android PlayStore ve IOS AppStore
sanal mağazalarında yer alan ve en az bin kişi tarafından indirilmiş; yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi
uygulamalar/oyunları belirlenmiş, belirlenen uygulamalar içerik analizi yöntemi doğrultusunda
sınıflama çizelgesiyle sınıflandırılmış ve betimsel olarak sunulmuştur. İkinci bölüm verileri de
Türkiye'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilere gerçekleştirilen anket formuyla elde edilmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular; Nicel veriler SPSS 23 ve M. S. Excel yazılımlarıyla nicel
veri çözümleme yöntemleri uygulanıp çözümlenerek sunulmuştur. Öğrencilerin yabancı dil olarak
Türkçe öğrenimine yönelik mobil uygulamaları kullanma ve mobil uygulamaların dil becerilerinin
gelişimine katkı sağlaması konusuna olumlu yaklaşım içinde oldukları belirlenmiştir. Bu olumluluk
durumu cinsiyet, yaş, Türkçe seviyesi ve okuyacakları bilim dalı değişkenlerine göre anlamlı farklılık
göstermemiştir.
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The current study deals with identifying and classifying of the mobile Turkish learning applications
developed to be used in smart phones and tablets as a sub-branch of computer-assisted foreign
language learning and discussing their contributions to support linguistic skills of learners. The study
was designed in exploratory pattern within the framework of its purpose and quantitative data were
used as the research method. It consisted of two parts: 1) Collection of the applications/games intended
for teaching Turkish as a foreign language, released in virtual stores (Google Playstore, Apple
Appstore); classifying them according to a software assessment chart and evaluating their linguistic
and cultural contents. 2) Identifying the use of such applications in terms learning Turkish by foreign
students in Turkey and finding out their opinions about the outcomes of these applications. The data of
the first section involving the applications/games for learning Turkish as a foreign language being
available in Android Playstore and IOS AppStore virtual stores and that were downloaded by at least
one thousand learners until 28/10/2018 were identified. These applications were classified by the
evaluation chart in parallel with the content analysis method and were presented in a descriptive
manner. The data of the second section were obtained through survey forms that were completed by the
foreign students learning Turkish in Turkey. As the result of the study, the quantitative data obtained
were presented after being analysed with SPSS 23 and M. S. Excel software. The study reveals that
students have a positive approach to the use of mobile applications for learning Turkish as a foreign
language and the development of their language skills through mobile applications.
Yusuf Avcı, Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
298034

Tez Künye
Avrupa Dil Çerçevesi'nin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders
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as a foreign language
Yazar:ALP TUNAY
Danışman: YRD. DOÇ. DR. YUSUF AVCI
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler
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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 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
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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.
Tez No İndirme
594340
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students' situation of learning Turkish
Yazar:EBRU ŞENGÜL
Danışman: DOÇ. DR. YUSUF AVCI
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Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler ve Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim =
Education and Training ; Türk Dili ve Edebiyatı =
Turkish Language and Literature
Dizin:

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
311 s.

Suriyeli öğrencilerin Türkçeyi akademik bir şekilde öğrenirken sıkıntılar yaşadığı ve bu sıkıntıların
kaynağının doğru öğretim yöntemlerinin ders içinde kullanılmadığından dolayı olduğu
düşünülmektedir. Bu sorun doğrultusunda öğrencilerin metin yoluyla tümdengelim yöntemiyle
Türkçeyi öğrenme süreçlerinde daha iyi sonuçlarla karşılaşılacağı varsayılmıştır. Bu araştırmada,
eylem planı sürecinde geliştirilen uygulamalarla öğrencilerin dört temel dil becerisinde, dil bilgisinde
ve söz varlığı durumlarında süreç başındaki başarı durumlarının olumlu yönde gelişmesi
amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak öğrencilerin Türkçeye karşı tutum ve algıları araştırılmış, ön
öğrenmeler ve son öğrenmeler değerlendirmeleriyle düzeyleri hakkında fikir sahibi olunmuş, sıkıntı
çektikleri konular tespit edilerek çözüme yönelik uygulamalar geliştirilmiştir. Cinsiyet ve ana dili
değişkenleri açısından ilerlemeler kaydedilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan
"Eylem Araştırması" deseni kullanılmıştır. Sınıf içinde olan bir problemin çözüme ulaşıp ulaşmadığını
görmek adına bu araştırma düzeni çalışmaya oldukça faydalı etkiler sağlamıştır. Araştırmanın öğrenci
çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde İstanbul İli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
Avcılar ilçesindeki bir devlet okulunun 4. sınıfında devamlılık gösteren 22 öğrenci oluşturmuştur.
Araştırmanın veri toplama araçlarını; Ön Öğrenmeler Değerlendirmesi, Son Öğrenmeler
Değerlendirmesi 1-2, Konuşma Becerisi Dereceli (Rubrik) Puanlama Anahtarı, Yazma Becerisi
Dereceli (Rubrik) Puanlama Anahtarı, Okuma Becerisi Dereceli (Rubrik) Puanlama Anahtarı, Dinleme
Becerisi Dereceli (Rubrik) Puanlama Anahtarı, Dil Bilgisi Durumu Dereceli (Rubrik) Puanlama
Anahtarı, Söz Varlığı Durumu (Rubrik) Dereceli Puanlama Anahtarı, Araştırmacı Öğretmen Günlüğü,
Konuşma Ses Kayıtları ve Ders İçi Etkinlik Materyalleri oluşturmuştur. Toplam 12 veri toplama
aracıyla çalışılmıştır. Verilerin analizinde çeşitli kodlamalar kullanılarak veriler üzerinde betimsel
analiz yapılmıştır. Araştırmadaki ilk veriler ışığında öğrencilerin akademik bir şekilde Türkçeyi
öğrenmede zorluk yaşadıkları tespit edilerek sürece başlanılmıştır. Öğrencilerin yaşadıkları sorunlardan
yola çıkılarak hazırlanan 10 haftalık eylem planındaki uygulamalarla öğrencilerin sıkıntılarını en aza
indirmek amaçlanmıştır. Sürecin gerek içinde gerekse süreç sonrasında uygulamaların ardından
edinilen bulgulara bakıldığında öğrenciler verilen bu eğitimle olumlu yönde değişimler göstermişlerdir.
Değişkenler açısından öğrenciler incelendiğinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre, ana dili
Kürtçe olan öğrencilerin Arapça olan öğrencilere göre daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Anahtar
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Kelimeler: Suriyeli Öğrenciler, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Tümdengelim Yoluyla Türkçe Öğretimi,
Temel Dil Becerileri, Dil İhtiyaç Analizi.
It is thought that Syrian students have difficulties while learning Turkish in an academic way and the
source of these difficulties is that the correct teaching methods are not used in the course. In line with
this problem, it is assumed that students will have better results in the process of learning Turkish by
means of deductive method through text. In this research, it is aimed to develop the students' success at
the beginning of the process in four basic language skills, grammar and vocabulary situations
positively with the applications developed in the action plan process. For this purpose, students'
attitudes and perceptions against Turkish were investigated, their level of understanding was obtained
through pre-learning and last-learning assessments, and the problems they suffered were identified and
applications for solution were developed. Progress has been made in terms of gender and mother
tongue variables. In the research, "Action Research" which is one of the qualitative research methods
was used. In order to see if a problem in the classroom has been solved, this research design has had a
very beneficial effect on the study. The study group of the study consisted of 22 students attending 4th
grade of a public school in Avcılar district of Istanbul Provincial Directorate of National Education in
2018-2019 academic year. Twelve data collection tools were used throughout the research which can
be counted as preliminary learning assessment, latest learning assessment 1-2, rubric of speaking skill,
rubric of writing skill, rubric of reading skill, rubric of listening skill, rubric of grammar status, rubric
of vocabulary status, researcher teacher diary, speech voice recordings and in-class activity materials.
In the analysis of the data, descriptive analysis was performed on the data using various codings. In the
light of the first data in the study, it was determined that students had difficulties in learning Turkish in
an academic way. It was aimed to minimize the problems of the students with the applications in the
10-week action plan prepared based on the problems experienced by the students. When the findings
obtained after the applications both within the process and after the process were examined, the
students showed positive changes with this training. When the students were examined in terms of
variables, it was found that female students were more successful than male students and the students
whose mother tongue was Kurdish were more successful than the students who were Arabic. Key
Words: Syrian Students, Teaching Turkish to Foreigners, Teaching Turkish by Deductive, Basic
Language Skills, Language Needs Analysis.
Tez No İndirme
623906 17.05.2021 tarihine
kadar kullanımı yazar
tarafından
kısıtlanmıştır.

Tez Künye
Durumu
Çocuklar için yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
Onaylandı
kullanılan ders kitaplarının şekil ve içerik açısından
Yüksek
değerlendirilmesi / Evulation of textbooks used in
Lisans
teaching Turkish as a foreign language for children in
Türkçe
terms of visual and content
2020
Yazar:GÜL ASLAN
230 s.
Danışman: DOÇ. DR. YUSUF AVCI
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim
Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:

Bu çalışma, Türkiye'de ve Türk dilinin öğretildiği diğer ülkelerde kullanılan çocuklar için yabancı dil
olarak Türkçe öğretimi için Enver Gedik tarafından hazırlanan ABC Çocuklar İçin Türkçe Öğretim
A1.1- A1.2- A2.1 - A2.2 setinin veYunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Türkçe Öğreniyorum
1-2-3-4 setinin ders kitaplarının çocuklara uygunluğunu değerlendirme amacını taşımaktadır. Bu
setlerden Türkçe Öğreniyorum seti Yunıs Emre Enstitüsünde, Maarif Vakfında ve PICTES Projesinde
yaygın olarak kullanıldığı için, ABC Çocuklar İçin Türkçe Öğretim seti de özel kurumlarda kullanıldığı
için seçilmiş ve incelemeye dahil edilmiştir. Enver Gedik tarafından hazırlanan ABC Çocuklar İçin
Türkçe Öğretim seti çocuklara özgü olarak hazırlanmış fakat bu sette yaş grubu belirtilmemişken
Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Türkçe Öğreniyorum setinde yaş grubu belirtilmiştir.
Çalışmada alan yazın incelemesi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan ders kitaplarının görsel ve içerik
açısından çocuklara uygunluğunun değerlendirilmesi için nitel araştırma yönteminden faydalanılmıştır.
Çalışmada ele alınan kaynaklar doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. İncelenen iki set verilen
ilkelere göre değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Kitapların incelenmesi ile çocukların yaşına,
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seviyesine ve çocuğa görelik ilkesine uygun olup olmadığı ele alınmıştır.. Kitaplarda çocuklara
uygunluk göstermeyen yönlere alternatif olması için öneriler kısmında çocuk kitaplarında bulunması
gereken özellikler maddeler halinde sunulmuştur.
The aim of this study to evaluate suitability of the textbooks of ABC Turkish Language A1.1- A1.2A.2.1- A2.2 prepared by the Enver Gedik and Learning Turkish 1-2-3-4 textbooks prepared by the
Yunus Emre Institute for children in Turkey and in another countries where Turkish is taught as a
foreign language. The Learning Turkish textbook is chosen by reason of it is used extensively in Yunus
Emre Institute, Maarif Foundation and PICTES Project, ABC Turkish Language textbook for Children
which is also used in Private Institutions is chosen and examineed. The age group is not specified in
The Turkish Language Teaching Textbook for Children prepared by The Enver Gedik, meanwhile the
age goup is specified in theTurkish Language Textbook for Children. In this study, the body of
literature are researched. Qualitative research method is used to evaluate the suitability of textbooks
with regard to visual and content for children. The subject at hand in the study is examined with
document analysis method. The two sets analysed is evaluated and compared according to the given by
policy. The examined books determined whether these books are convenient from the point of age,
level and relativism for children. The details that should be in the children's books are specified in the
table of guidelines in order to be non-conforming elements for children in the books.
Yusuf Doğan, Prof., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
397403

Tez Künye
Avrupa Diller Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne göre Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenenlerin dinleme düzeyleri / Listening levels of
foreign Turkish language learners with regard to European Languages
Training Common Framework Text
Yazar:ALİ YOL
Danışman: DOÇ. DR. YUSUF DOĞAN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi = Common
European Framework of Reference for Langugage ; Dinleme =
Listening ; Dinleme becerisi = Listening skill ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign
language learning ; Öğrenme = Learning

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2015
195 s.

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 kolayorta 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 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
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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.
Yusuf Sülükçü, Dr.Öğr.Ü., Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
493097 09.02.2021 tarihine
kadar kullanımı
yazar tarafından
kısıtlanmıştır.

Tez Künye
Yabancılara Türkçe öğretimi için Avrupa ortak öneriler
çerçevesindeki bağlamlardan hareketle Türkçenin temel söz
varlığının belirlenmesi / Determination of the Turkish basic
vocabulary using cefr context to teach Turkish to the
foreigners
Yazar:LEYLA SEYHAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. YUSUF SÜLÜKÇÜ
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan 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 ; Dil
öğretimi = Language teaching ; Söz varlığı = Vocabulary ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi =
Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language
teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic
students ; Çok dillilik = Multilingualism

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
225 s.

Türkçenin yabancılara öğretimi günümüzde önemi giderek anlaşılan bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Türkçenin uzun yıllar ihmal edilen bir alanı olan yabancılara Türkçe öğretimi; değişen
dünya, küreselleşme, çok dilli insan yetiştirme gibi pek çok nedenden dolayı ilgi görmeye başlamıştır.
Bu çalışma, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesindeki (CEFR) bağlamlardan hareketle sözlü
Türkçe'nin kelimelerini tespit etmek ve bağlamlara özgü kelimeleri bulmak için hazırlanmıştır. Çalışma
uygulamalı araştırma yöntemine göre hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, Türkçenin temel söz varlığına
yönelik yapılmış çalışmalara katkı sağlamak ve -daha önce yapılmamış olan- bağlamlardan yola
çıkarak kelime tespitini gerçekleştirmektir. Çalışma için farklı şehirlerden ses verileri toplanmış ve
analiz edilmiştir. Çalışmada 11.169 kelimeden oluşan ses verileri incelenmiştir. Elde edilen kelimeler,
bağlamlara ayrılarak sınıflandırılmış ve sıklıkları incelendikten sonra her bağlam için bağlama özgü
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kelimeler ayrıca listelenmiştir. Bağlamlarda yer alan deyim, atasözü, birleşik filler gibi birleşik yapılar
ayrıca her bağlamdan sonra listelenmiştir. Çalışmada bulunan edat grubuna ait yapıların listesi ayrıca
verilmiştir. Bütün çalışmada elde edilen veriler beraber incelenmiş ve son bir analiz daha yapılarak
listelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular sözlü Türkçenin söz varlığı alanında yapılmış olan Ufuk
Aşık'ın çalışması ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmada ilk yüz kelime arasında 54 kelimenin
ortak olduğu görülmüştür. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Kelime listeleri araştırmacılara
kolaylık sağlamsı açısından her bağlamdan sonra önce alfabetik sıralı, daha sonra ise sayısal sıralı bir
biçimde sunulmuştur.
The teaching of Turkish to foreigners is seen as an area that becomes increasingly important at the
present day. The teaching of Turkish to foreigners which is neglected area of Turkish language for
many years started to attract attention for many reasons such as changing world, globalizatin and
education of multilingual people. This study was prepared to identify verbal Turkish words and
contextul word by using the contexts from Common Europe Advices for Languages Framwork
(CEFR). It was prepared according to practical researc techniques. The aim of this study is to
contribute the studies which are made for Turkish vocabulary and to identify he world determination
from the contexts that have not been done before. Sounds recordings (datas) from differents cities were
collected and analyzed for this study.In this study, sound recordings including 11169 words are
exhausted. The words obtained were categorized into contexts and after exhausting their frequencies,
the words which belong to context were listed seperately for each context. Also, Compound structures
such as phrases, proverbs and compund words were listed after each context. In this study there is also
a list of structures that belong to preposition grups. All of the datas obtianed in this study were
anlayzed together and it was listed whit a final analysis. The study consists of six parts. Firstly Word
lists are presented in alpabetical order and then in numerical order after contexts in terms of
conveinence for researchers.

Zehra Canan Karababa, Doç.Dr.
Tez No İndirme
366564

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı dramanın konuşma
becerisine etkisi / The effect of creative drama to speaking skills in
teaching Turkish as a foreign language
Yazar:SİNEM SİVRİOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. ZEHRA CANAN KARABABA
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü /
İlköğretim Anabilim Dalı / Yaratıcı Drama Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Konuşma becerisi = Speaking skills ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ;
Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yaratıcı drama =
Creative drama

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2014
176 s.

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 (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
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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.
Tez No İndirme
250048

Tez Künye
Durumu
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrenen özerkliği / Learner Onaylandı
autonomy at teaching turkish as a foreign language
Yüksek
Yazar:DUYGU NİHAL EKER
Lisans
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ZEHRA CANAN KARABABA
Türkçe
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dilbilim 2010
Anabilim Dalı / Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim Dalı
119 s.
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

Türkçenin Yabancı Dil Olarak öğretimi bağlamında yarar getireceği düşünülen öğrenen özerkliği
kavramı ve Avrupa Konseyi'nin desteklediği bir dil öğretim projesi olarak geliştirilen Avrupa Dil
Gelişim Dosyası uygulamalarının dil öğrenimi ve öğretimine etkileri, bu çalışmanın temellerini
oluşturmuştur.Öğrenen Özerkliği kavramının yabancı dil öğretiminde önemi ortaya konulmuş ancak
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde buna yönelik çalışmalara yeterince yer verilmemiştir.
Kavramın Türkçe öğretimi yapan kurum ve öğretmenlerce tanınması TYDÖ'de gerçekleştirilecek
ilerlemeler açısından fayda sağlayacaktır.Araştırmada, öğrenen özerkliği kavramı ve kavrama
gönderimde bulunan ADGD ve uygulamaları ile ilgili önceki çalışmalar incelenmiş, özerklik Little
(2002) ve Holec (1981)'in tanımları çerçevesinde ele alınmıştır. Ankara Üniversitesi TÖMER İstanbul
Şubesi Türkçe öğrencilerini kapsayan bir örneklem grubuna özel geliştirilen öğrenen özerkliğinin
gerekleri ve öğrenme stratejileriyle ilgili sormaca oluşturulmuş ve sonrasında da rastlantısal yolla
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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.
Zekerya Batur, Doç.Dr., Uşak Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
505776

Tez Künye
Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde temel seviye için
kelime belirleme çalışması: Uşak Üniversitesi örneği /
Word determination study for basic level in teaching
Turkish as foreign language: Usak University sample
Yazar:HALİL ZİYA ÖZCAN
Danışman: DOÇ. DR. ZEKERYA BATUR
Yer Bilgisi: Uşak Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Kelime sıklığı = Word frequency ; Kelime öğretimi
= Vocabulary teaching ; Kelimeler = Words ; Sosyal hayat
= Social life ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish
education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı
dil öğretimi = Foreign language teaching ; Üniversite
öğrencileri = University students ; Üniversiteler =
Universities

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2018
140 s.

Bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel düzeydeki öğrencilerin günlük yaşam
alanlarında hangi kelimeleri bilmesi gerektiğinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada 2017-2018 eğitimöğretim yılında Uşak üniversitesi TÖMER'de B1 ve B2 düzeyinde öğrenim gören yabancı uyruklu
öğrenciler yer almışlardır. Çalışma grubunu B1 (14 kişi) ve B2 ( 27 kişi) seviyesinde toplam 41( 19
kadın ve 22 erkek ) öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencilerin ülke bazındaki sayısal
dağılımı ise şu şekildedir; Fas ( 1 ), Türkmenistan ( 21 ), Irak ( 2 ), Gine ( 9 ), Filistin ( 1 ), Somali (1),
Afganistan ( 2 ), Azerbaycan ( 2 ), Suriye ( 2 ). Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler hakkında bilgi
edinmek için kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Ardından her bir öğrenciye 10 hafta süren ve 22 sosyal
yaşam alanına yönelik toplam 15 adet görüşme formu uygulanmıştır. 82 sayfa kişisel bilgi formu ve
615 sayfa kelime tespit görüşme formu incelenmiştir. Elde edilen kişisel veriler ve öğrencilerin
yazdıkları kelimeler tek tek okunarak taranmış ve bilgisayar ortamına aktarılmıştır. İstatistik programı
kullanılarak öğrencilerin kişisel bilgi formunda yer alan Türkçe ve Türkiye'ye yönelik sorulara
verdikleri cevapların analizi yapılmıştır. Ayrıca görüşme formunun da analizi yapılmıştır. Tüm bu
değişkenlerin özelliklerine uygun istatistik analiz teknikleri uygulanmıştır. Çalışmada şu sonuçlar elde
edilmiştir: çalışma grubunda yer alan 41 öğrencinin 22 sosyal yaşam alanı için yazdıkları toplam 615
yazılı dokümanda toplam 1442 kelime, kalıp cümle ve kalıp ifade yazdıkları tespit edilmiştir. İki ya da
ikiden fazla oluşan kelime, kalıp cümle ve kalıp ifadeler tek kelime olarak kabul edilmiştir. Bu benzer
olan kelime ve kelime grupları çıkarıldığında tüm sosyal yaşam alanları için 992 farklı kelime, kalıp
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cümle ve kalıp ifade belirlenmiştir. Öğrencilerin en fazla madde yazdıkları sosyal yaşam alanının 140
kelime, kalıp cümle ve kalıp ifade ile Otogar, Toplu ulaşım, Tren garı, Havaalanı olduğu
görülmektedir. En az madde yazılan sosyal yaşam alanı ise toplam 35 kelime, kalıp cümle ve kalıp
ifade yazılan Muhtarlık olduğu tespit edilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 22 sosyal
yaşam alanı için yazdıkları kelime, kalıp cümle ve kalıp ifadenin madde sayılarının, öğrencilerin
ülkelerine, milliyetlerine ve fakültelerine göre farklılaştığı görülmüştür. Öğrenciler tarafından yazılan
madde sayılarının, kişisel bilgi formunda yer alan diğer değişkenler ile farklılaşmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kelime Tespiti, Türkçe Eğitimi, Sosyal
Yaşam Alanı
In this study, it was aimed to determine what words should be known in daily life areas of students at
basic level in teaching Turkish as a foreign language. In the study, foreign students who studying at B1
and B2 levels at Uşak University TÖMER in the academic year of 2017-2018 took place. The study
group consisted of 41 students (19 female and 22 male) at B1 (14 students) and B2 (27 students). The
numerical distribution of students in the study group by country is as follows; Morocco (1),
Turkmenistan (21), Iraq (2), Guinea (9), Palestine (1), Somalia (1), Afghanistan (2), Azerbaijan (2),
Syria (2). A personal information form was used to obtain information about the students constituting
the study group. Then, each student was applied total of 15 interview forms for 10 weeks about 22
social life areas. It was studied 82 pages personal information form and 615 pages word detection
interview forms. The personal datas and the words written by the students were scanned one by one
and processed into the computer. It was analyzed students' answers about Turkish Language and
Turkey in the personal information form by using a statistical program. In addition, an analysis of the
interview forms was made with the help of the same program. The following results were obtained: it
was found that 41 students in the study group wrote 1442 words, sentences and phrases in a total of 615
written documents for 22 social habitats. Two or more occurrences of a word, a sentence and a phrase
are considered as one word. When these similar words and phrases are excluded, 992 different words,
sentences and phrases have been identified for all social habitats. It is seen that the social habitat where
the students write the most materials (140 words, sentences and phrases) is Bus Station, Public
transportation, Train station and Airport. It is determined that the social habitat where the students
write least materials (35 words, sentences and phrases) is Mukhtar. It was seen that the students who
constituted the study group differed according to the countries, nationalities and faculties of the
students, the number of the words, sentences and phrases for the social habitats. It was determined that
the item numbers written by the students do not differ from the other variables in the personal
information form. Key words: Teaching Turkish as a Foreign Language, Word Detection, Turkish
Language education, Social Life Area
Tez No İndirme
559552

Tez Künye
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde aktif kelime hazinesinin
geliştirilmesi / Active word in Turkish teaching as foreing language
treatment
Yazar:MİNE ÖZÇELİK
Danışman: DOÇ. DR. ZEKERYA BATUR
Yer Bilgisi: Uşak Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kelime öğretimi =
Vocabulary teaching ; Söz varlığı = Vocabulary ; Türkçe = Turkish ;
Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish
teaching ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil öğretimi =
Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign
domestic students

Durumu
Onaylandı
Yüksek
Lisans
Türkçe
2019
134 s.

Bu çalışmada Türkçeyi Yabancı Dil olarak öğrenen öğrencilerin sosyal yaşam alanlarında
karşılabilecekleri durumlar üzerinden belli konular dahilinde öğrencilerin aktif kelime hazinelerinin
geliştirmek amaçla metin ve etkinlerin oluşturulması amaçlanmıştır
In this study, it is aimed to create text and activities in order to improve the active vocabulary of the
students within the context of the situations that the students who learn Turkish as a Foreign Language
can meet in the social life areas.
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Zeki Gürel, Dr.Öğr.Ü., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Tez No İndirme
526220

Tez Künye
Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin oluşturulma
süreçleri / Creation processes of texts to be used in teaching Turkish
language to the foreign
Yazar:REGAİB DOLAŞIK
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEKİ GÜREL
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Metin oluşturmak = Textual constrction ; Türkçe metinler =
Turkish texts ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil
öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler =
Foreign domestic students ; Yabancılar = Foreigners

Durumu
Onaylandı
Yüksek
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Türkçe
2018
169 s.

Bu çalışma yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin oluşturulma süreçlerini
belirleme amacıyla yapılmıştır.Bu amaca yönelik olarak öncelikle literature taraması sonucu ulaşılan
konu ile ilgili araştırmalar ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Metin kavramı açıklanmış ve yabancılara
Türkçe öğretiminde metin kullanımının önemi ifade edilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretimde metin
kullanım yaklaşımları; edebi metin kullanımı, sadeleştirilmiş metin kullanımı, kullanım işlevli metin
kullanımı ve oluşturulmuş metin kullanımları olarak belirlenmiş ve bu yaklaşımların avantajları ve
dezavantajları açıklanmıştır. Temel dil becerileri olan; okuma, dinleme, yazma ve konuşma
becerilerinin geliştirilmesinde metin kullanımının etkisi açıklanmıştır.Avrupa Dil Gelişim Dosyası ve
metin kullanımına etkisi üzerinde durulmuştur. Çalışmada, her metnin sahip olması gereken metinsellik
ölçütleri olarak belirlenen; bağlaşıklık, bağdaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik,
yaşantısallık, bilgisellik, metinlerarasılık kavramları ele alınmıştır. Metin oluşturma süreci olarak
belirlenen; amaç tespiti, konuyu seçme ve sınıflandırma, iletiyi belirleme, düşünceleri oluşturma,
söylem tasarımı, kavram ağını kurma, dilsel gösterenleri seçme, metin düzeyinden dilsel kodlamaya
geçiş, yazma, yazılanları denetleme aşamalarında yapılması ve yabancılara Türkçe öğretiminde
kullanılacak metinlerin oluşturulma sürecinde dikkat edilmesi gerekenler tespit edilmiştir. Araştırma
tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Avrupa Dil Portfolyosuna göre hazırlanan
ve yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan Gazi TÖMER tarafından hazırlanan Yabancılar İçin
Türkçe ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe ders kitaplarının A1, A2,
B1, B2, C1 seviyelerinden seçilen birer metin, metin oluşturma süreçleri bakımından incelenmiştir.
Çalışma sonucunda, Gazi TÖMER tarafından A1 seviyesindeki öğrenciler için hazırlanan metnin dilsel
gösterenleri seçme aşamasında bazı dilsel girdilerin değiştirilmesi veya çıkarılması gerektiği sonucuna
ulaşılırken diğer metinlerin metin oluşturma sürecine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.Yunus
Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe ders kitaplarından seçilen metinlerin ise
tamamının metin oluşturma süreçlerine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Son bölümde ise
sonuçlar ile ders kitaplarına ve araştırmacılara yönelik önerilere yer verilmiştir.
This study is carried out in order to determine the process of creating the texts to be used in teaching
Turkish as a foreign language. For this purpose, firstly the subject is found as a result of the search of
literature and then the information about the researches related to the subject is given. The concept of
text is explained and the importance of using text in foreign language teaching is emphasized.
Approaches to using texts in teaching Turkish to the foreigners; the use of literary texts, simplified
texts, functional texts and generated texts, and the advantages and disadvantages of these approaches
are described. The impact of the usage of text in the development of basic language skills; reading,
listening, writing and speaking skills has been explained. European Language Development File and
the impact of the use of it in texts has been emphasized. In the study, the criteria which defined as
textuality that each text should have; coherence, consistency, consistency, purposefulness,
acceptability, experience, knowledge, intertextuality are discussed. The steps to be taken in the process
of creating the texts to be used in teaching foreign languages to foreigners, aiming, choosing and
classifying the subject, determining the transmission, creating the thoughts, designing the discourse,
setting up the concept network, choosing the linguistic representations, transitioning from the text level
to the linguistic coding are determined as the process of creating text. The research has been carried out
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by using a screening model. Within the scope of the research, some texts prepared according to the
European Language Portfolio and selected from the A1, A2, B1, B2, C1 levels of Turkish textbooks
prepared by Gazi TÖMER for Foreigners and the Yedi İklim Turkish Book prepared by Yunus Emre
Institute for foreigners have been examined in terms of text creating process. As a result of the study, it
is determined that the text prepared by Gazi TÖMER for the students at level A1 should be changed or
taken out in the stage of selecting linguistic representations and the other texts are found convenient in
accordance with the text formation process. It has been determined that the texts selected from Yunus
Emre Institute's Yedi İklim Turkish textbook are all prepared in accordance with the text formation
processes. In the final section, the results and proposals for textbooks and researchers are included.
Zeynep Doyuran, Dr.Öğr.Ü., Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi
Tez No İndirme
567688

Tez Künye
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcükler arası anlam
ilişkileri: Yeni Hitit yabancılar için Türkçe örneği / Interlexical
sense relations in teaching turkish as a foreign language: A case
study on yeni Hitit yabancilar için Türkçe
Yazar:MÜGE ŞENGEZER
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP DOYURAN
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:
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Sözcük bilgisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde önemli bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerin dört
temel beceriyi tam kullanabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bir sözcüğü bilmek onun
sessel, biçimsel, anlamsal, dilbilgisel özelliklerini bilmek demektir ve bu özellikleri anlamak için
dilbilimden faydalanmak gerekmektedir. Bu çerçevede, bu çalışmanın konusunu oluşturan sözcükler
arası anlam ilişkilerini anlamak için, sözcüklerin anlamsal özelliklerini açıklayan dilbilim alanı olan
anlambilimden faydalanılmaktadır. Çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde
sözcükler arasındaki anlam ilişkilerini anlambilim bakış açısıyla açıklamak ve bu ilişkilerin öğretimini
eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru
Metni temel alınarak belirlenen çalışmanın temel kategorileri eşanlamlılık, karşıt anlamlılık,
altanlamlılık, eşdizimlilik, parça-bütün ilişkisi, bileşen çözümlemesi ve çeviri eşdeğerliği anlambilim
bakış açısıyla açıklanmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda kullanılmak üzere
hazırlanmış olan temel düzeydeki Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders ve çalışma kitabı, öğretmen
kitabıyla birlikte bu ilişkilerin öğretimi açısından eleştirel bir bakış açısıyla incelenmiştir. Yapılan
incelemeyle elde edilen veriler sayısallaştırılmış ve betimlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında, sözcükler
arası anlam ilişkilerinin öğretimine dair önerilerde bulunulmuştur.
Vocabulary constitutes an important learning field for teaching Turkish as a foreign language. It is
crucial for students to use four skills accurately. Knowing a word means having the knowledge of its
phonological, morphological, semantic, grammatical features and it is required to make use of
linguistics to comprehend these features. Within this scope semantics, a micro field of linguistics that
explains semantic features of words, is used to understand the interlexical sense relations, the subject of
this study. The aim of this study is to explain the interlexical sense relations in teaching Turkish as a
foreign language with semantics viewpoint and analyze teaching of these relations with critical
viewpoint. For this purpose, basic categories of this study synonymy, antonymy, hyponymy,
collocation, part-whole relation, componential analysis, and translation equivalence that have been
determined based on Common European Framework of Reference for Languages (CEF) have been
explained with semantics viewpoint. Course book and workbook of basic level Yeni Hitit Yabancılar
İçin Türkçe, prepared to be used in classes of Turkish as a foreign language, have been analyzed
together with teacher's book in terms of teaching of interlexical sense relations with critical viewpoint.
Data, obtained by analysis, have been digitized and described. In the light of these results, suggestions
regarding the teaching of interlexical sense relations have been made.
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Zühal Çubukçu, Prof., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim
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Amaç: Bu araştırma Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında temel ve ara düzey betimleyiciler
geliştirme, geliştirilen betimleyicileri çeşitli testler ve görevler aracılığı ile uygulama ve bu ölçme
işlemlerinin sonuçlarını geçerleme amacı ile yürütülmüştür. Yöntem: Çok aşamalı karma desen
araştırması olarak tasarlanan bu araştırma hazırlık, geliştirme, uygulama ve geçerleme aşamalarından
oluşmaktadır. Araştırmanın hazırlık aşamasında doküman analizi ve çeviri – geri çeviri teknikleri
uygulanmış ve yabancı dil (İngilizce) uzmanları ile çalışılmıştır. Sonuçlar, sıklık ve içerik analizi ile
irdelenmiştir. Geliştirme aşamasında eğitim programları ve eğitimde ölçme ve değerlendirme
uzmanları ile çalışılmış ve doküman incelemesi, içerik analizi ve kapsam geçerlik indekslerinden
yararlanılmıştır. Uygulama aşamasında test ve görev geliştirme adımları ile ölçüm araçları geliştirilmiş
ve kümeleme örneklemi ile bunlar yabancı dil olarak Türkçe öğrenen farklı seviyelerdeki öğrencilere
uygulanmıştır. Uygulama sonrası madde güçlüğü ve ayırt ediciliği değerlerini içeren madde analizleri,
yüzde-skor dağılımları ve puanlayıcı tutarlılığı analizleri yürütülmüştür. Geçerleme aşamasında ölçüm
araçlarını OBM seviyeleri ve tanımları ile ilişkilendirmek için Angoff ve Genişletilmiş Angoff
yöntemleri uygulanmıştır. Sonuçlar, çapraz tablo, kümeleme, puanlayıcı tutarlığı ve ki-kare analizleri
ile incelenmiştir. Bulgular: Hazırlık aşamasında elde edilen kazanım havuzun çalışma amacına uygun
olduğu ve havuzdaki ifadelerin öğrenci performansını yansıtmak için zengin bir içerik sunduğu tespit
edilmiştir. Geliştirme aşamasında temel (A1 ve A2) ve ara (B1 ve B2) düzeylerde, görsel ve işitsel
alımlama ve sözlü ve yazılı üretim ve etkileşim alanlarında öğrencinin dilsel yeterliğini tanımlamak
için toplam 319 betimleyici geliştirilmiş ve söz konusu betimleyiciler doğrultusunda dört seviyede
testler ve görevler oluşturulmuştur. Uygulama neticesinde, ölçüm araçlarını oluşturan betimleyicilerin
öğrenci performansını yansıtmada geçerli ve güvenilir adımlar eşliğinde etkili sonuçlar ortaya koyduğu
saptanmıştır. Geçerleme aşamasında, geliştirilen ölçüm araçlarının OBM seviyeleri ve tanımları ile
ilişkili oldukları ve ait oldukları seviyedeki öğrenci performansını ölçmede geçerli sonuçlar ortaya
koydukları saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için yapılan
program geliştirme çalışmaların kapsamlı ve sistematik olmadığı, deneysel verilerden yoksun olduğu
ve dolayısıyla bu alanda daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Uygulama neticesinde,
geliştirilen betimleyicilerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında tasarlanacak eğitim
programlarının hem hedefler hem de ölçme ve değerlendirme boyutlarında kullanabileceği tespit
edilmiştir. Söz konusu betimleyicilerin farklı eğitim ortamlarında denenmesi, geliştirilmesi ve
zenginleştirilmesi beklenmektedir. Alanın geleceği açısından, özellikle ölçme ve değerlendirme
süreçlerinde alanyazında belirtilen ve mevcut araştırmada uygulanan adımların takip edilmesi
önerilmektedir.
Purpose: This study aims to develop basic and independent level performance descriptors for teaching
of Turkish as a foreign language, to implement those descriptors through level based tests and tasks,
and to validate the findings of those assessment tools. Method: Designed as a multiphase mixedmethod research, this study consists of preparation, development, implementation, and validation
phases. In the preparation phase, document analysis and translation – back translation methods were
applied and the foreign language experts formed the study group. Findings were analyzed through
frequency and content analysis methods. In the implementation phase, by following test and task
development steps, assessment tools were developed and implemented to mixed levels of students of
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Turkish as a foreign language who were grouped through cluster sampling. Results were analyzed
through item analysis, which contains item difficulty and discrimination indexes, score-percentage
distribution and rater consistency analyses. The validation phase sought to relate the assessment tools
with CEFR levels and level descriptions through Angoff and Extended Angoff methods. The results
were analyzed through cross-tabulation, cluster analysis, rater consistency, and chi-square analyses.
Findings: Objective pool developed in the preparation phase was found to be consistent with the aim of
the study and offered an enriched content to demonstrate student performance. In the development
phase, a total of 319 descriptors were developed in visual and aural reception and written and spoken
production and interaction activities in basic (A1 and A2) and independent (B1 and B2) levels. Level
tests and tasks were developed aiming to assess those descriptors. The findings indicated that
assessment tools yielded effective results in demonstrating students' performance through reliable and
valid processes. The validation phase confirmed that assessment tools developed based on the
descriptors of the study were related to CEFR levels and presented valid results in assessing students'
performance. Conclusion and Suggestions: Studies conducted so far on curriculum development in
Turkish as a foreign language were found to be not comprehensive and systematic, and lacking of
empirical data; hence, more studies are highly needed in this field. Descriptors developed in the current
study can be put to use both in objectives or assessment and evaluation sections of curricula in teaching
of Turkish as a foreign language. Those descriptors are expected to be tested, improved, and enriched
in various educational contexts. For further development in the area, steps outlined in the assessment
and evaluation literature and applied in the current research are suggested to be followed.
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