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FOREWORD 

 

 

Dear Colleagues, 

   

We are pleased to publish the abstracts of the papers to be presented at the 1st International 

Black Sea Conference on Language and Language Education organized by Ondokuz Mayıs 

University on September 22-23, 2017. We hope that the conference, with its full program of 

plenary talks and oral presentations will be inspiring, informative, and horizon-broadening for 

all participants. In this book of abstracts, we present the gist of a variety of research papers that 

focus on the current trends in language teaching and other aspects of the field.  

 

The educational paradigms possess an ever-changing nature. The traditional understanding of 

teaching and learning, student-teacher roles and educational materials has changed to a 

considerable extent in recent decades. One of our primary aims behind organizing this 

conference is to enable a cooperative atmosphere in which participants could discuss what is 

going on about languages and language education. We hope that this conference will contribute 

to the knowledge of all participants and add something to the existing literature.     

 

This abstract book aims to bring together a variety of papers to be presented at the conference. 

We would like to express our greatest thanks to all presenters and participants for sharing their 

valuable work and experience. We would also like to extend our thanks to our institution, 

Ondokuz Mayıs University, for supporting this international event.     

 

 

Dr. İsmail Yaman       Dr. Emrah Ekmekçi 

Conference Chair       Conference Chair  
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Türkiye’de YÖK Öncesi ve Sonrası Yabancı Dil Eğitimi 

Abdulvahit ÇAKIR 

Gazi Üniversitesi  

 

Batı dünyasında yabancı dil eğitiminin araştırmalara ve teorilere dayandırılarak “bilimsel” 

yöntemlerle verilmesi 20. Yüzyılın başlarına rastlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı esnasında ve 

sonrasında yabancı dil öğretiminde radikal değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikleri 70li 80li 

yıllardan başlayarak günümüze kadar başka değişiklikler takip etmiştir. Türkiye’de yabancı dil 

öğretiminde kabul edilen teorilerin, uygulamaların ve favori araştırma alanlarının yıllar içinde 

dünyadaki gelişmelere paralel olarak değiştiğini görüyoruz. Yabancı Dil Eğitimi, YÖK’ün 

1981de kurulmasıyla üniversitelerde akademik kariyer yapılabilen bilim alanları arasına girdi. 

Daha önce İngilizce öğretmeni yetiştirme işi esas olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan 

Eğitim Enstitülerine bırakılmıştı. Eğitim Enstitülerinden bilimsel araştırma yapmaları 

beklenmezdi. Akademik kariyer yapılamazdı ve akademik unvanlar yoktu. Eğitim 

Enstitülerinde görev yapan öğretim elemanlarının hepsi “öğretmen” unvanını taşıyordu, 

aralarında kıdem dışında derecelendirme yapılmıyordu. Bu öğretmenlerden araştırmalara dayalı 

yayın yapmaları beklenmiyordu. Yüksek Lisans veya Doktora yapmaları da şart değildi. 1981 

Üniversite Reformundan sonra Eğitim Enstitüleri Milli Eğitim Bakanlığından ayrıldı ve köklü 

değişiklikler yapılarak YÖK’e bağlı Eğitim Fakülteleri haline getirildi. Bu bildiri 1960larda ve 

70lerde zirvede olan Eğitim Enstitüleri İngilizce öğretmeni yetiştirme modelinden günümüze 

kadar, yabancı dil eğitimi yaklaşımlarındaki majör gelişmeleri ele almaktadır. Bu bağlamda dil 

öğretiminde ve öğretmen eğitiminde ve yapılan araştırmalarda çeşitli dönemlerde öne çıkan 

konular, dersler ve araştırma konularına da yer verilerek bağımsız bir alan olarak İngiliz Dili 

Eğitiminin sınırları tartışılmaktadır. 

 

 

 

Foreign Language Education in Turkey Before and After YÖK (Council of Higher 

Education) 

Abdulvahit ÇAKIR 

Gazi University 

 

It was at the beginning of the 20th century that teaching foreign languages through scientific 

methods based on research and theories started in the West. There occurred radical changes 
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in teaching foreign languages during and after the World War II. Some other changes followed 

them beginning from 70s and 80s up to now. We can see that the theories, practices and popular 

research fields in the realm of foreign language teaching in Turkey have changed over time in 

line with the developments in the world. Foreign Language Education became one of the fields 

of science to pursue an academic career at university when YÖK was established in 1981. 

Before that, it was the responsibility of institutes of education, a branch of MoNE (Ministry of 

National Education), to train the teachers of English. These institutes were not expected to 

conduct scientific research. It was not possible to make academic career and there were no 

academic titles. All the teaching staff working at the institutes had the ‘teacher’ title and there 

was no ranking except seniority. These teachers were not expected to produce any publication 

based on scientific research. They did not have to complete Master’s or Ph.D. degrees. 

Following the University Reform in 1981, the institutes of education were no longer part of the 

MoNE and they were transformed into Faculties of Education under YÖK as a result of radical 

changes. This presentation covers major developments in approaches to teaching foreign 

languages, beginning with the model adopted in the institutes of education which were popular 

in 1960s and 70s. In this context, the boundaries of English Language Teaching as a separate 

field will be discussed including subjects, courses and research topics that have become 

outstanding at different times in language teaching, teacher training and research conducted.  

 

 

 

Yabancı Dil Sınıfından Yansımalar: Sınıfiçi Etkileşim ve Yansıtıcı Öğretmen Gelişimi 

Ayşegül Amanda YEŞİLBURSA 

Uludağ Üniversitesi 

 

Günlük hayatımızdaki etkileşim süreci, içinde bulunulan bağlam tarafından 

şekillendirilmektedir. O halde sınıfiçi etkileşimin, diğer etkileşim türlerinden oldukça farklı bir 

olgu olduğu söylenebilir. Sınıfiçi etkileşim, öğrencilerin öğrenmesini sağlamak üzere kurulan 

ve öğretmen-öğrenci arasında yüz yüze gerçekleşen etkileşim türüdür. Sınıfiçi etkileşimi diğer 

etkileşim türlerinden farklı kılan, kontrollü örüntülerden oluşumu ve öğretmene verilen yüksek 

statüdür. Öğretmen, dersin başından sonuna kadar etkileşim örüntüsünü düzenleyip kontrol 

eder ve nasıl şekil alacağı konusunda karar verir. Başka bir deyişle, öğretmenin sınıfiçi 

etkileşim alışkanlıkları, öğrenme sürecinde oldukça önemli bir rol almaktadır.  Etkileşimin, 

günümüzdeki iletişimsel yaklaşımlarıyla yürütülen yabancı dil derslerinde hem araç hem de 
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amaç oluşumunu göz önünde bulundurursak, yabancı dil öğretmeninin sınıfiçi etkileşim 

becerilerinin önemli olduğu açıktır. Ancak öğretmenlerin birçoğunun kendi sınıfiçi etkileşim 

alışkanlıklarının farkında olmadığı birçok araştırmacı tarafından söylenmektedir. 

Yansıtıcı öğretmen gelişimi, öğretmenin bilinçli ve sistemli bir şekilde kendi sınıfiçi öğretim 

uygulamalarını analiz etmesini ve öğretim durumuna eleştirel bakıp değerlendirebilmesini 

sağlayan bir mesleki gelişim modelidir. Yabancı dil öğretme-öğrenme sürecinin etkililiğini 

arttırmak amacıyla yabancı dil öğretmenleri, yansıtıcı öğretmen gelişimi yoluyla kendi sınıfiçi 

etkileşim alışkanlıklarını inceleyip gelecekte işleyecekleri derslerde daha bilinçli kararlar 

verebilmektedir. 

Bu konuşmada,  bir grup İngilizce okutmanının yazılı görüşlerine dayanarak soru sorma 

yöntemleri, dönüt verme ve ana dil kullanımı gibi sınıfiçi etkileşimin bazı alanlarına ilişkin 

yansıtıcı gelişimin önemine değineceğim.     

 

 

 

Reflections from the Foreign Language Classroom: Classroom Interaction and Reflective 

Teacher Development 

Ayşegül Amanda YEŞİLBURSA 

Uludağ University  

 

Given that interaction occurs in a context that shapes the interactive process, we can say that 

classroom interaction is a phenomenon that differs from other forms of interaction. Classroom 

interaction includes the face-to-face interaction between the teacher and students that occurs 

to ensure that learning takes place. It is unique because its patterns are highly-regulated and 

the higher status assigned to the teacher means that he or she controls the interaction from 

beginning to end, chooses the topic of the lesson, and makes decisions about the organisation 

of the lesson. In other words, the teacher’s interaction patterns play a crucial role in shaping 

the learning process. When we consider that, in a communicative foreign language classroom, 

interaction is both the means and ends of teaching, the classroom interaction skills of a foreign 

language teacher is clear.  However, many teachers are not aware of the effects of their 

interaction patterns. 

Reflective teacher development is an approach to professional development based on the belief 

that experienced teachers can improve their understandings of their own teaching practices by 
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engaging in conscious and systematic reflection on their classroom experiences. Through 

reflective teacher development, it is possible for foreign language teachers to record, analyse 

and assign meaning to their classroom interaction patterns in order for them to make informed 

decisions about their teaching in order to maximise the effectiveness of the foreign language 

learning process. 

In this talk, I will touch upon some of the specific areas of foreign language classroom 

interaction (e.g., questioning strategies, giving feedback, use of L1), and how to reflect on these. 

In order to illustrate these issues, I will present some real data collected from foreign language 

teachers reflecting on their classroom interaction patterns. 

 

 

 

 

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı/ikinci Dil Öğrenimi 

Belma Haznedar 

Boğaziçi Üniversitesi 

 

İkinci/yabancı dil öğrenimi çok boyutlu ve karmaşık bir süreçtir. Donanımlı öğretmen ihtiyacı, 

dil öğretimine ayrılan süre, dil öğretim malzemelerinin özelliği ve dil öğretiminde kullanılan 

yaklaşım ve yöntemler gibi açılardan düşünüldüğünde, ülkemizde yabancı dil öğreniminde 

uzun yıllardır ciddi sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçektir. Bu konuşmanın temel amacı, erken 

çocukluk döneminde ikinci/yabancı dil öğreniminin özelliklerini, dil öğrenme süreçlerini 

kuramsal ve uygulamalı olarak incelemek ve 2017-2018 Akademik yılı itibarı ile uygulanmaya 

başlanacak olan yeni İngilizce programına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır.  

 

 

Foreign/Second Language Learning in Early Childhood 

Belma Haznedar 

Boğaziçi University 

 

Second/foreign language learning is a multifaceted and complex process. Considering the need 

for qualified teachers, the amount time allocated to language instruction, quality in teaching 

materials and approaches and methods used in language teaching, Turkey has long 
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experienced serious challenges and problems in language teaching. The primary aim of this 

talk is to present a review of recent studies in early childhood bilingualism, with special 

reference to the characteristics of bilingual language development in children. In the light of 

recent theoretical and applied studies, I will comment on the new English language programme 

specificially designed for the 2017-2018 Academic Year.   

 

 

 

Avrupa Ölçütleri Odaklı Yabancı Dil Eğitiminde Ortak Uygulamalar 

İsmail Hakkı Mirici 

Hacettepe Üniversitesi 

 

Avrupa’da yabancı dil öğretimi uygulamalarında, Avrupa ölçütlerine odaklanma hedefi, tüm 

Avrupa’da kabul görmüş belirli alternatif değerlendirme araçları yardımıyla gerçekleştirilmekte 

ve yaygınlaştırılmaktadır. Bu yaygınlaştırma politikası yabancı dil öğretimi, öğrenimi ve 

yabancı dil öğretmeni yetiştirme uygulamalarının tamamını kapsamaktadır. Bu bağlamda, 

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of 

Reference for Languages- CEFR) ilkeleri ile uyumlu çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Yabancı dil 

öğrenenlerin kültürel ve dilsel deneyim ve kazanımlarını beş beceride, altı düzeyde kayıt altına 

almalarına ve gerektiğinde beyan etmelerine olanak sağlayan öz değerlendirme aracı, “Avrupa 

Dil Portfolyosu” (The Europan Language Portfolio-ELP); yabancı dil öğretmenlerinin 

yetiştirilmesi amacıyla desenlenen programların içeriklerinin dört ana başlık altında 40 

maddede değerlendirilmesine olanak sağlayan Dil Öğretmenliği Eğitimi İçin Avrupa Profili 

(European Profile for Language Teacher Education) ve yabancı dil öğretmenliği 

programlarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının eğitim öğretim sürecindeki dilsel, 

kültürlerarası ve akademik kazanımlarını yedi bölümde 193 betimleyici yardımıyla kendilerinin 

kayıt altına almaklarına olanak sağlayan “Yabancı Dil Öğretmenliği Okuyan Öğrenciler İçin 

Avrupa Portfolyosu” (Europan Portfolio for Student Teachers of Languages-EPOSTL) bazı iyi 

örneklerdir. Bu sunuda, yabancı dil eğitiminde kullanılan bu standart araçların geliştirilmesi 

tarihsel süreçleri içerisinde amaçları ve yabancı dil eğitimine olan katkıları açısından 

tartışılmaktadır.      
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Common Practices in Foreign Language Education Focusing on European Criteria 

İsmail Hakkı Mirici 

Hacettepe University 

 

The objective of focusing on European criteria in foreign language education practices in 

Europe has been fulfilled and disseminated through some specific alternative assessment tools 

adopted across Europe. This dissemination policy embraces all kinds of practices concerning 

teaching and learning a foreign language as well as training teachers of foreign languages. In 

this context, various materials have been developed in harmony with the principles of the 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The European Language 

Portfolio (ELP), a self-assessment tool which enables its holder to record and declare the 

linguistic and intercultural experiences and achievements in five skills at six levels; the 

European Profile for Language Teacher Education, which makes it possible to evaluate foreign 

language teacher training programs under four main sections via 40 assessment items; and the 

European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL), which allows student 

teachers of languages to keep record of their linguistic, intercultural and academic 

achievements through seven sections and 193 descriptors, are some good examples. In this talk, 

the developmental procedure of these standard tools is  discussed in a chronological order with 

references to their purposes and contributions to foreign language education practices.  
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The Impact of In-service Training Programs on Trainers’ Attitudes towards their 

Professional  Development 

Abdullah Mohammad AlSeghair 

 

TVTC (Technical and Vocational Training Corporation) in Kingdom of Saudi Arabia gives 

special attention to in- service training for all staff. TVTC implements a number of in-service 

training programs for trainers with the cooperation of training providers either in Saudi Arabia 

or overseas. For example, In 2011, about 2000 in -service training programs were implemented 

while in the following years more programs have been implemented by TVTC. (See TVTC 

Annual Report 2011-2014, Alseghiar ,2011) 

 

This paper will describe the in-service training programs in TVTVC in general, then it will 

discuss the impact of in-service training programs on Buraydah College of Technology English 

Language trainers’ attitude towards their professional development. It will briefly review some 

of the studies in the field then discuss the result of the study. 

 

 In this study, the subjects are about 30 English Language trainers of Buraydah College of 

Technology who have attended a number of in-service training programs organized by TVTC. 

The methods used, in this study,  are a questionnaire and short interviews with the trainers. The 

last part of this study , will discuss the results and give some recommendations to the employers 

, policy makers and for the trainers in general. 

Keywords: TVTC (Technical and Vocational Training Corporation ), in-service training, 

professional development  

 

 

Arapça Öğretmen Adaylarının Modern Standart Arapça ve Arapça Diyalektlerle İlişkin 

Metaforik Algıları 

Abdullah Yeşilyurt 

 

Nitel araştırma modeline göre hazırlanması planlanan bu araştırmada fenomoloji deseni 

kullanılacaktır. Fenomolojinin temel amacı bir fenomenle ilgili bireysel deneyimleri evrensel 

nitelikteki bir açıklamaya indirgemektir. Ayrıca fenomonoloji, farkında olduğumuz ancak 

derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır.  
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Araştırmanın çalışma grubunun, 2016-2017 öğretim yılında, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim 

Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümü, Arap Dili Eğitimi ana bilim dalında öğrenim gören 

40 öğrenciden oluşması planlanmaktadır.  

Araştırmanın amacı, Arapça öğretmen adaylarının “Modern Standart Arapça” ve “Arapça 

diyalektler” kavramlarına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımıyla belirlemektir. 

Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:  

1. Öğretmen adayları, Modern Standart Arapça kavramına ilişkin sahip oldukları algıları hangi 

metaforlar aracılığıyla açıklamaktadırlar?  

2. Modern Standart Arapçaya ilişkin belirtilen bu metaforlar, ortak özellik bakımından, hangi 

kategoriler altında toplanmaktadır? 

3. Öğretmen adayları, Arapça diyalektlere ilişkin sahip oldukları algıları hangi metaforlar 

aracılığıyla açıklamaktadırlar?  

4. Arapça diyalektlere ilişkin belirtilen bu metaforlar, ortak özellik bakımından, hangi 

kategoriler altında toplanmaktadır? 

 

Araştırma verilerini toplamak için fenomonoloji deseninin veri toplama aracı olan 

yapılandırılmamış bir metafor formu kullanılacaktır.  

Uygulama, ders saati başlamadan önce dersin sorumlu öğretim üyesinden izin alınarak 

gerçekleştirilecektir. Öğrencilere araştırma konusu, amacı ve metafor kavramı hakkında kısaca 

bilgi verilecektir. Formdaki ifadeler: “Modern Standart Arapça ….. gibidir, çünkü ……” ve 

“Arapça diyalektler …… gibidir, çünkü ……” şeklinde ifade edilmesi planlanmaktadır. 

Metaforun konusu ve kaynağı arasındaki ilişki “gibi” kelimesi ile belirlenecektir. “Çünkü” ile 

bu metafora yüklenen anlam ve nedeni ortaya çıkarılacaktır.  

Katılımcılar tarafından doldurulan formlar araştırmacı tarafından kodlanacak ve ardından Excel 

programına aktarılacaktır. Belirtilen metaforların analizinde ise içerik analizi yöntemi 

kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: modern standart Arapça, Arapça diyalektler, metaforik algı 

 

 

Almanca Öğretiminde Bellek Destekleyicilerin Kullanımı 

Adnan Oflaz 

 

Bilgilerin algılanmasından sonraki süreçte bilişsel olarak nasıl işlendiği, hangi aşamalardan 

geçirilerek kodlanarak depolandığı, unutmanın temelde hangi sebeplerle gerçekleştiği 
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konularına değinilmiş, Almanca öğreniminde kelimelerin etkili şekilde kodlanıp  uzun süre 

hatırlanmasını sağlayan bazı bellek destekleyiciler hakkında bilgi verilmiş ve bu bellek 

destekleyiciler sınıf içinde veya bireysel öğrenme sürecinde  kullanılabilecek örnek 

uygulamalarla  anlatılmıştır. Esas itibariyle yabancı dil öğreniminde birçok öğrencinin yaşadığı 

temel sorun, öğrenilen kelimelerin hatırlanamaması, yani ilgili kelimenin kalıcılık süresinin 

kısa olmasıdır. Kelimelerin listelerden tekrarlarla ezberlenmesine dayanan Basit tekrar yolu 

öğrenciler tarafından sıkça kullanılan bir yöntemdir. Fakat basit tekrar yolu ile ezberlenen 

bilgilerin kalıcılığı kısa olmaktadır.  Bu sorunun çözümünde bazı bellek destekleyiciler 

kullanılmaktadır. Araştırmalar bellek destekleyicilerin gerek ses gerekse görsel sembollerle 

anlam ilişkisi kurması kelimelerin kalıcılığını artırdığını göstermektedir. Zincirleme 

(Kettenmethode)  ve Yerleşim (Loci Methode ) Yönteminde daha çok görsel sembollerle 

kodlama yapılırken, Askı Kelime Yönteminde (PEG Methode- Das Zahl-Reim-System) 

kelimeler hem görsel hem de fonetik unsurlarla birlikte kodlanmaktadır.  Yeni kelime 

öğretiminde en çok kullanılan yöntem, hedef dildeki ve anadildeki kelimelerin ses benzerliğinin 

kullanıldığı Anahtar Kelime Yöntemidir (Die Schlüsselwortmethode). Bu yöntemde görsel 

semboller aktif olarak kullanılmaktadır. Genel anlamda bu tekniklerin bilginin kodlanmasında, 

istenilen bilgilerin geri getirilmesinde ve öğrenilen bilgilerin beyindeki kalıcılık oranlarına basit 

tekrarla ezber yöntemlerine nazaran anlamlı düzeyde katkı sağladığı görülmektedir. Bu 

öğrenme yolları ile yabancı dildeki kelimelerin bilinen kelimeye bağlanarak anlamlandırılması, 

görsel ve sözel semboller ile işlenerek yeniden yapılandırılması, yeni kelimenin uzun süreli 

hatırlanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle yabancı dil öğreniminin bellek destekleyicilerle 

desteklenmesinin, kelimelerin unutulma oranınını düşüreceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: bellek destekleyiciler, kelime, öğrenme, bellek 

 

 

The Impact of Learning Management Systems on L2 Students’ Motivation: “Canvas” in 

the Language Classroom 

Adnan Yılmaz 

 

This research investigated the impact of a learning management system (LMS) called Canvas 

on second/foreign language (L2) students’ motivation by employing a one-group pretest-

posttest experimental research design. 35 freshman students studying in the English Language 

Teaching (ELT) Department at a state university in Turkey participated in this study. In order 

to collect data, three basic stages were followed: pretest, treatment, and posttest. In the pretest 
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stage, the students were given a motivation scale to examine their available level of motivation. 

In the treatment stage, they went through a one-semester long study in which they used Canvas 

to access the course materials, do/submit the assignments, interact with their classmates, receive 

feedback, track their grades, and so on. At the end of the semester, they were given the 

motivation scale again to measure the change in their motivation level. Moreover, 10 randomly-

chosen students were interviewed to corroborate the findings of the motivation scale and also 

to detect (dis)advantages of using Canvas in the language classroom. The quantitative and 

qualitative analyses of the data revealed a significant increase in the students’ motivation level. 

Moreover, the analyses indicated that the use of Canvas promoted the quality of education 

delivered in the language classroom because it provided access to various classroom materials, 

eased the submission of assignments, enhanced interaction among the students, augmented the 

feedback process, and enabled transparent evaluation. Therefore, Canvas was deemed as a 

beneficial LMS in the language classroom.  

Keywords: learning management systems, Canvas, motivation, language learning 

 

 

Yabancı Dil Fransızca Sınıfında Öğrenme/Öğretme Stratejileri Ve Dil Becerilerinin 

Geliştirilmesi 

Ahmet Aycan, Rıfat Günday 

 

Bu çalışma yabancı dil olarak Fransızca öğretimi/öğreniminde hangi tür öğrenme ve öğretme 

stratejisinin daha etkili olduğunu tespit etmeye yönelik olacak ve temel dil becerilerinin 

geliştirilmesinde bilişsel, meta bilişsel ve duyuşsal öğrenme stratejilerinin öğrenen üzerindeki 

etkileri deneysel bir çalışma ile araştırılacaktır. 

Çalışmanın evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören iki yüz öğrenci oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda öncelikle Horwits tarafından geliştirilen ‘‘ Fransızca Öğrenimine Yönelik 

Öğrenci Tutumları’’ başlıklı bir tutum ölçeği uygulanacak ve Politzer, McGroarty, Willing ve 

Oxford tarafından geliştirilmiş olan ‘‘Yabancı Dil Eğitiminde Öğrenme/Öğretme Stratejileri’’ 

isimli üç aşamadan oluşan strateji ölçeği uygulanacaktır. Elde edilen veriler SPSS programı ile 

yorumlanacak ve öğrencilerin hangi tür öğrenme stratejisini daha çok benimsediği ve bu 

stratejilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ne tür rol oynadığı araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: öğrenme/öğretme stratejileri, dil becerilerinin geliştirilmesi, Fransızca 

öğrenimi/öğretimi. 
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Rıfat Ilgaz’ın Şiirlerine Okur Merkezli Bir Yaklaşım 

Ahmet Uslu 

 

Rıfat Ilgaz, özellikle 1940 sonrası Türk şiirinde boy gösteren; ancak daha çok yazar kimliği ile 

ön plana çıktığı için şair kimliği göz ardı edilen bir yazar/şairdir. Toplumcu bir sanat anlayışı 

ve kimliği ile anılan Ilgaz, bu çizgisini bütün şiirlerinde korur. Rıfat Ilgaz, sanat ve şiir 

dünyasında meydana gelen gelişme ve değişmelerden hatta gruplaşmalardan etkilenmemiştir. 

1940’lı yıllarda etkili olan Garip akımı dışında kalarak kendi sanat anlayışını oluşturan Ilgaz, 

toplumla ilgili sorunları küçük büyük demeden ele alır. Sorunlara toplumsal ve diyalektik 

açıdan yaklaşır. Şiirlerinde toplumsal bir duyarlılıkla insanların ve sorunların nasıl çözülmesi 

gerektiği üzerinde durur. Ilgaz için, Önemli olan sanatın nasıl olması gerektiği değil, toplumun 

sıkıntılarının tahlil edilerek çözüm yollarının üretilebilmesidir.  Sanatını toplum yararına 

kullanan Ilgaz’ın toplum sorunlarını ele alış biçimi ve şiiriyle toplumda oluşturduğu etki, 

üzerinde durulması gereken bir konudur. Çünkü şair ve şiiri; ele aldığı konuya, konuyu sunuş 

biçimine, tarzına göre okuyucu bulabilmektedir. Bu çalışmada Rıfat Ilgaz’ın şiirleri tematik 

olarak sınıflandırılmakla birlikte şiirler okur merkezli bir yaklaşımla ele alınacaktır. Sanat eseri, 

okur tarafından anlamlandırılır. Şiirde şairin ipuçlarını verdiği asıl anlam, okur tarafından 

çözülür ve anlaşılır. Okur merkezli eleştirinin hareket noktası olan eserin kendi içinde anlam 

taşımadığı ancak okurun eline geçtiği zaman bir anlam kazandığı teorisi, bu çalışmanın temelini 

oluşturmaktadır. Şiir, incelenirken ya da okur tarafından okunurken estetik değerin yanında 

zevk unsurunun da keşfedilebilmesi ve boşlukların doldurulması belli bir çaba 

gerektirmektedir. Bu açıdan Rıfat Ilgaz’ın toplum ve toplum sorunlarını ele aldığı şiirlerinin bu 

bakış açısı ile incelenmesi bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. Bu çalışma ile Türk 

şiirine farklı açılardan yaklaşmanın edebiyat incelemelerine ve öğretisine bir zenginlik 

kazandıracağını ümit edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: şair, şiir, Rıfat Ilgaz, Türk şiiri, okur merkezli kuram 

 

 

Linguistic Landscape at a Major Turkish University: The Analysis of the Use of 

Languages  

Ali Karakaş, Yasemin Bayyurt 

 

Investigation of languages in the public space is one of the areas of sociolinguistics and 

language policy research that has attracted researchers’ attention in recent years. Researchers 
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have explored linguistic landscapes of various locations, ranging from airports, train stations, 

streets to towns. As of late, attentions has shifted to higher education institutions choosing 

English as their medium of instruction in teaching as they have become the meeting points of 

students and teaching faculty from all around the world. Places of this kind are home to diverse 

languages and cultures. It is thus vital to explore such university spaces’ linguistic landscapes 

to unearth the visibility of languages and the covert ideologies behind such visibility. In this 

respect, this paper focuses on the linguistic landscape of Bogazici University where English is 

the official working language. The paper analyses the languages portrayed on signs within the 

campus and building premises, the number of languages used and the characteristics of bilingual 

and multilingual signs. The data included 256 pictures of signs dispersed around the campus 

and within the university buildings. These pictures were analysed via quantitative content 

analysis to determine the number of languages displayed on signs, the languages used on signs, 

and the characteristics of bilingual and multilingual signs. The findings indicate that nine 

different languages appeared on the signs, i.e. Turkish, English, Chinese, Japanese, Spanish, 

German, Kurdish, Arabic and Italian. The frequency distribution of these languages was, 

however, not on balance. We found that English, the official instructional language, and 

Turkish, the language of the host country, constituted the majority of the linguistic landscape 

of Bogazici University. The visibility of the other languages amounted to 7% only. In respect 

of bilingual and multilingual characteristics, the majority of the signs were monolingual 

(N=121) and bilingual (N=111) whereas there were a few trilingual and quadrilingual signs. 

Finally, the findings imply that the linguistic landscape of the university is closely related to 

the official language policy and that the linguistic diversity of its international students and staff 

were not satisfactorily manifested on its linguistic landscape. On this account, the institution’s 

claim to being an international university needs to be questioned and reconsidered.      

Keywords: linguistic landscape, linguistic diversity, English-medium instruction, language 

policy   

 

 

Reconceptualising the Notion of Good English: Students’ Perceptions and Ideologies 

Ali Karakaş 

 

The notion of Good English is something learners and users of English often express when 

remarking on their and others’ English skills (e.g. I have good English skills) and setting their 

linguistic goals (e.g. I’d like to have good English fluency). However, the meaning of Good 
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English as a descriptor in previous studies was quite vague due to the lack of clear guidelines 

about what constitutes Good English. The given assumption in those studies was, however, that 

Good English is realized by speaking and writing grammatically correct English and that one 

who can speak and write Good English, in its conventional sense, can be universally 

understood. This assumption and outdated view of Good English have yet to be explored in 

great depth. Hence, this paper investigates 42 first-year ELT students’ perceptions of Good 

English in general and speaking and writing Good English in particular. Students were also 

asked to describe the main qualities of Good English speakers and writers. Data were collected 

through open-ended email questionnaires and distributed to 65 students at a state university in 

Burdur. Of 65 students, 42 sent back their completed questionnaires, to which a combination 

of quantitative and qualitative content analysis was employed for data analysis. The findings 

suggest that students’ overall perceptions of Good English accord with the outdated view of the 

notion as students extensively used descriptors labelling standard English and its usage in their 

accounts (e.g. near-native fluency, grammar rules, correct pronunciation, native-like accent). 

Besides, their perceptions of Good English seemed to influence their understanding of the main 

qualities of Good English users. In their understanding, good speakers and writers are those 

who can apply grammar rules correctly, speak fluently and without a foreign accent and use a 

wide range of vocabulary, idioms and phrasal verbs. These results indicated the embrace of 

ideologies such as standard English, native-speakerism and authenticity by the majority of 

students. Not submitting themselves to these ideologies, only a handful of students suggested a 

different conceptualisation of Good English by underlining the importance of adjusting their 

language use to their interlocutors in different communication situations. The study offers 

implications about the constituents of Good English and the key attributes of Good English 

users. 

Keywords: good English, standard English, native-speakerism, language ideology 

 

 

Çizgi Romanların Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması Ve Alphonse Daudet’in 

Monsieur Seguin’in Keçisi Örneği 

Ali Yağlı 

 

Çocukların okul öncesi boyama kitapları sayesinde tanıştıkları resim hikâye ilişkisi ileriki 

eğitim süreçlerinde de devam etmektedir. Resimli hikâye kitaplarının yanı sıra çizgi romanlar 

da çocukların severek okudukları eserler arasında yer alır. Resimlerin etkili gücüyle birleşen 
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metinler çocuklara eğlenerek öğrenme imkânı sunar. Aynı şekilde çocuk kendini metin ve resim 

birlikteliğiyle etkili bir iletişim içerisinde bulur. Yabancı dil öğretiminde de bu özgün 

materyalden sınıf ortamında faydalanılmaktadır. Hem ekonomik hem de pratik olmasından 

dolayı yabancı dil öğretmenlerinin işini kolaylaştırmaktadır. Çizgi romandaki diyaloglar ve 

metinler kısa ve anlaşılır oldukları için öğrencinin öğrenme süreci daha etkili olacaktır. Çizgi 

roman öğrencinin sadece sözel ifadelerinin gelişmesine değil, aynı zamanda yazma becerisi ve 

sözcük dağarcığının gelişmesine de katkı sağlar. Jest ve mimiklerin çok kullanıldığı 

baloncuklar sayesinde öğrenci ilk karşılaştığı ifadeleri daha kolay anlayabilir. Çizgi roman 

çocuklara zengin bir dil kullanımı sergilemesinin yanı sıra sosyal ve kültürel kazanımlarda 

aktarmaktadır. Çocukların daha önceden çizgi filmlerden ya da kitaplardan tanıdığı 

kahramanların hikâyelerinden faydalanmak öğrenme sürecine büyük katkı sağlayabilir. Bizde 

bu çalışmamızda Monsieur Seguin Keçisi isimli çocukların hikâyesine yabancı olmadıkları bir 

çizgi romanla bu materyalin yabancı dil öğretimindeki kullanımını örneklendirdik. 

Anahtar Kelimeler: Çizgi roman, yabancı dil öğretimi, Monsieur Seguin’in Keçisi  

 

 

Training Academicians to Increase Their Voices in Academia: An In-Service Training 

Activity on English Language Needs 

Ali Dincer, Hatice Kübra Koç 

 

A nationwide report summarizing the status quo of English use in Turkish higher education 

institutes highlighted the need for in-service language training for academicians (TEPAV, 

2015). Based on personal interviews with academicians and a literature review about English 

language usage in academia, an online needs analysis survey was conducted. One hundred and 

seven academicians from a Turkish state university completed this survey. Results indicated 

that academicians felt they needed further development of their English speaking and academic 

writing skills the most. Based on these findings, a three-week intensive in-service training 

program was developed. The program aimed at increasing academicians' willingness to 

communicate in English, English speaking competency and academic writing skills. Thirty-five 

academicians who filled the online survey agreed to participate in the program. To test the 

effectiveness of the program, a one-group pretest–posttest design was adopted, and 

academicians' evaluations of the program were also collected. Results showed that though 

academicians' willingness to communicate and competence in speaking English significantly 

increased, and their academic writing scores did not change after the in-service training. 
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Qualitative findings emphasized the effectiveness and importance of in-service language 

training programs for improving academicians' academic skills and increasing their integration 

into the academic world. 

Keywords: academician, in-service training, needs analysis, English speaking, writing 

 

 

Uyarlama Filmler ile Edebiyat Öğretimi 

Alper Keleş 

 

Medyalar teknoloji geliştikçe kullanım alanlarını genişletmekte ve kaçınılmaz olarak diğer 

medyalar ile ilişki kurmaktadırlar. Bu medyalardan biri olan film medyası edebiyat medyası ile 

de sıkı bir ilişki içinde bulunmakta ve bu ilişki sayesinde edebiyat öğretimi için de uygun bir 

materyal haline dönüşmektedir. Edebiyat öğretiminde nispeten yeni bir materyal olarak 

adlandırılabilecek film medyasının bu alanda nasıl kullanılabileceği, hangi unsurlara dikkat 

edileceği ise bu çalışmanın ana çerçevesini oluşturmaktadır. Uyarlama filmler üzerinden 

oluşturulabilecek bir yapı hem öğrencinin daha fazla metin ile karşılaşmasını, hem de edebiyat 

bilim için kritik kavramların uygulamalı olarak açıklanmasına olanak sunmaktadır. Öte yandan 

uyarlama filmler aracılığıyla kullanılan filmlerdeki film dilinin, yabancı dil gelişiminde de 

etkili olabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: edebiyat öğretimi, film uyarlamaları, medyalararasılık, edebiyat ve 

sinema 

 

 

A Dialogic Approach to Using Google Drive for L2 Writing Feedback 

Arif Bakla 

 

 

Traditional approaches to feedback usually focus on one-way communication. A recent 

perspective in L2 feedback, however, highlights the importance of interaction between 

providers and receivers of feedback, and technology could have a supporting role to peform in 

this process. Departing from such a dialogic perspective, this study attempts to present a critical 

overview of Google Drive tools that could be utilized to promote dialogue and discussion 

among students and between the teacher and students. It aims to discuss the affordances of and 

problems associated with audio and written feedback tools in Google Drive, particularly with 
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respect to the shift of focus away from feedback practices that place the teacher at the center of 

attention to dialogic feedback. The present study also puts forward some suggestions that could 

help teachers establish a dialogic context in which learners could interact with their peers and 

the teacher to improve writing skills.  

Keywords: L2 feedback, dialogic approach, Google Drive, Kaizena 

 

Multiple Language Learner Identities: 

“If you don’t understand me, how can you teach me?” 

Arzu Ekoç 

 

Learner identity, as multiple, varied and contradictory, is a comparatively new phenomenon in 

the process of language learning. Underlying this view of language learner identity is the post-

structuralism of language learning, which treats language as the site of identity construction, 

development, and negotiation. An important topic of discussion in the literature on L2 learner 

identity revolves around its discursive aspects, thus how identity is reflected and constituted in 

spoken and written discourse. Adhering to this view of L2 learner identities, the study moves 

along with the presupposition that students present themselves differently in different contexts, 

and therefore, focuses on social media interactions to unveil the dynamics of identity 

construction. New media literacies combine texts with multimodal resources and the emergence 

of identity in these settings has opened up new venues for researching identity. This study, in a 

qualitative frame, draws upon narrative research, content analysis and discourse analysis to 

explore, analyze and interpret the dynamic interplay of multiple identities of English language 

learners. The study was carried out in the prep school of a state university in Istanbul with the 

voluntary participation of 35 (23 male, 12 female) language students who are going to study at 

social sciences and civil engineering departments after their prep school education. The 

researcher established a class group page in social media. For the analysis and interpretation of 

data, particular discursive constructs such as code-switching, terms of address, hedging and 

politeness strategies including face-saving and face-threatening acts and emoticons are used as 

a frame of reference to achieve a more comprehensive picture of how learner-learner and 

learner-teacher identities are negotiated, constructed and re-constructed in ongoing interaction. 

This study, in its limited scope, showed that teachers should view learners as individuals with 

multiple and changing identities, not just as individuals with only English language learning 

needs.  

Keywords: learner identities, multiple identities, foreign language education 
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The Problems with English Language Teaching in High Schools and Possible 

Suggestions to Solve Them 

Aycan Demir Ayaz, Sinem Özkardaş, Tuba Özturan 

 

The English language curriculum prepared by the Ministry of National Education (MONE) for 

high-schools in Turkey seems to be satisfactory in theory, but the related studies about the 

attitudes of actual practitioners towards English classes in high-schools are so rare.This study 

aims to fill this gap.To do so, a qualitative research study was conducted with 13 English 

language teachers and 55 high-school students from different parts of Turkey. They were asked 

for their opinions, applications, observations, and problems about the English language 

teaching system in their high-schools and some suggestions for the problematic issues were 

requested from them via open ended questions. The data were analyzed descriptively and the 

results showed that mostly teachers are not satisfied with the course books, crowded classes, 

quite limited class-hours and unmotivated students. Their main suggestions cover the 

privatization of education, having language libraries and labs, speaking clubs, more lesson 

hours for English and decreasing the number of students in each classroom. Additionally, 

teachers want to attend international seminars to become aware of the latest methods/sources. 

Students have some valuable suggestions for the improvements as well. Nearly all the students 

are unhappy about the course books as they are quite boring and repetitive; thus, they suggest 

them to be revised. They also want to join international projects and improve their language 

skills. As a result of the study, a model covering many issues such as course books, assessment, 

pre-service and in-service teacher training, European projects was proposed with an aim to 

diminish the gap between the theories and the applications in real classes. 

Keywords: high-school English classes, problems, suggestions, attitudes of teachers and 

students 

 

 

The ELT Preparatory Class Students’ Instruction-Giving Perceptions on Courses 

Ayfer Su Bergil 

 

The role of the three closely relevant factors, namely input, interaction and output has gradually 

been acknowledged in second and foreign language learning. It is now widely recognized that 

input is essential for both language acquisition and learning. Central to all of acquisition, Input 

Hypothesis proposes that L2 acquisition depends on comprehensible input. In the classroom, 
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then, the teacher’s main role is to ensure that learners receive comprehensible input by 

providing them with listening and reading materials. At this point instruction-giving skills of 

the teachers gain much importance since this is the one of the most common ways of checking 

the quality of learners’ understanding and input of language learning process. Thus, this paper 

aims to search for the ELT preparatory class students’ instruction-giving perceptions on 

courses. The participants of the study consist of 23 ELT  students of Amasya University 

studying at preparatory class in 2016-2017 academic year. The participants reflect their 

perceptions on instruction-giving skills of instructors teaching the courses they have received 

during this preparatory year. The data collection instrument of the research is the 13-item 

observation table of instruction-giving skills scaled as ''1=totally unclear'', ''2=mostly clear'', 

''3=somewhat clear'' and ''4=totally clear''. The application of the scale designates a particular 

purpose of reflecting the EFL instructor’ instruction-giving skills based on students’ 

observation. In the data analysis process, descriptive percentages and frequencies representing 

the EFL instructors’ instruction-giving skills generally and individually will be calculated. 

Moreover, the relation of the instruction-giving skills of instructors and the grades of the 

learners will be analyzed to unearth whether there is significant effect of instruction-giving 

skills on learners’ grades. Based on the findings, discussion and conclusion parts following with 

recommendations will be presented at the end of the study. 

Keywords: input, EFL learning context, instruction-giving 

 

Meeting the Different Learning Styles of ELT Students through Kolbs’ Viewpoint 

Ayfer Su Bergil 

 

Learning styles are not equivalent to abilities, but they are related to them in the sense that they 

explicate how people prefer to use their abilities. Various theories of learning styles aim to 

account for individual differences in the speed and amount of absorbed knowledge. Learning 

styles have been defined as cognitive, affective and physiological traits that serve as relatively 

stable indicators of how learners perceive, interact with, and respond to the learning 

environment which gains importance and provide basis for language education process as well. 

Thus, this study aims to determine the learning styles of ELT students studying at Amasya 

University, Faculty of Education in 2017-2018 academic year. The participants of the study 

consist of totally 122 1st, 2nd, 3rd and 4th grade students of English Language Teaching 

Department. The data collection instrument will be Kolb’s Learning Style Inventory including 

four sets of work labeled as Concrete Experience, Reflective Observation, Abstract 
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Conceptualization, and Active Experimentation and the students are expected to rank order the 

10 items listed for each category via assigning a 4 to the word which best characterizes their 

learning style, a 3 to the next best, a 2 to the next, and a 1 to the least characteristic word. By 

this way, ELT students’ dominant learning styles which refer to their learning profiles will be 

specified descriptively. Furthermore, the learning styles of ELT students will be interconnected 

with the content of the courses they need to take during their teacher education process and 

suggestions for the members of ELT departments will be provided based on the findings of 

these learning styles. 

Keywords: learning styles, Kolb’s learning style inventory, English language teaching. 

 

 

Almanca Neden Bildiren von Edatının Türkçe Karşılıklarıyla Kıyaslanması* 

Aygül Şahin 

 

Bu çalışmada Almanca’da neden bildiren von edatının Türkçe’deki karşılığı olan dolayı edatı 

ve ablativ (–dan) ile karşılaştırması Herdfelder ve Maienborn’ un 2015 yılında yayınladıkları 

çalışmaya dayanarak semantik açıdan ele alınmıştır. Herdfelder ve Maienborn’ un (2015) 

çalışmasına göre Almanca’da von edatının ek fiil(copular verb) ile kullanılan iki farklı neden 

bildiren okuma şekli vardır; durumsal okuma şekli(stative reading) ve olaysal okuma 

şekli(eventive reading). Türkçe’ de neden bildiren edatlar Türkçe kaynaklarda ve yabancı 

kaynaklarda sadece dilbilgisi açısından ele alınmıştır, semantik olarak ise ele alınmamıştır. Bu 

sebeple neden bildiren dolayı edatı ve ablativ (-dan) ekini birbirinden dilbilgisi açısından 

ayırmak mümkünken, semantik açıdan ayırmak mümkün değildir. Bu çalışmanın amacı 

Türkçe’ deki bu iki formun semantik boşluğunu doldurabilmektir. Çalışmanın odak noktasında, 

Almanca neden bildiren von edatının Türkçe karşılıklarının (dolayı/-dan) her iki okuma 

şekli(stative/eventive reading) için de kullanılıp kullanılamadığı ve eğer kullanılabiliyorsa bu 

Türkçe formlardan hangisinin hangi okuma şeklinde daha kabul edilebilir olduğu soruları yer 

almaktadır. Çalışmada Almanca’da neden bildiren von edatının Türkçe karşılıklarını 

anlamlandırabilmek amacıyla iki farklı anket çalışması uygulanmıştır. Birinci anket 

çalışmasında ablativ (–dan) ve dolayı edatının durumsal okuma şeklinde kabul edilebilirlik 

düzeyi araştırılmıştır. İkinci anket çalışmasında ise bu iki Türkçe formun olaysal okuma 

şeklinde anket cümlelerinde yer alan olay(event) ve nesnelere(object) göre kabul edilebilirlik 

düzeyi ve önceliği araştırılmıştır. Sonuç olarak, durumsal okuma şeklinde dolayı edatı ablative 

(–dan) göre daha kabul edilebilirdir. Olaysal okuma şeklinde ablativ (–dan) olay bildiren 
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kelimeler(event) ile kurulan cümlelerde dolayı edatına göre daha az kabul edilebilir iken 

nesnelerle(objekt) kurulan cümlelerde ablativ (–dan) daha az kabul edilebilir olup fark daha 

fazladır. Çalışmadan yola çıkarak, ablativ (–dan) ile dolayı edatı arasında semantik olarak 

anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir.  

*Bu çalışma Eberhard Karls Universität Tübingen’ de Yüksek Lisans Tezi olarak 

yayınlanmıştır. 

 

 

Arapçanın Öğretiminde Reklam Metinlerinin Kullanılmasına Yönelik 

Etkinlik Önerileri 

Ayşe İspir Kurun 

 

Reklam metinleri, hedef kitleyi etkilemek ve bu kitlenin belli bir eylemi gerçekleştirmelerini 

sağlamak gibi amaçlarla hazırlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için kullandığı en önemli 

enstrümanlardan biri dildir. Reklam, amacını gerçekleştirmek uğruna, edebi sanatlar vb. retorik 

araçları kullanmanın yanı sıra, hitap ettiği halkın kültürüne ait dil ötesi unsurları da barındırır. 

Bazen dile; görüntü, ses vb. araçlar da eşlik edebilir. Dolayısıyla etki oluşturmak, akılda 

kalıcılığı sağlamak amacıyla hazırlanmış bu metinlerden dil öğretiminde de yararlanılmasının 

işlevsel olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada “Arapça reklam metinleri, Arapça öğretiminde 

nasıl kullanılabilir?” sorusuna yanıt aranmıştır. 

Çalışma nitel bir araştırma olup, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini yazılı 

medya organlarından olan Arapça gazete ve dergilerde yayınlanan reklam metinleri 

oluştururken örneklem, Arapça gazete ve dergilerden alınmış, temizlik, kozmetik, otomobil, 

çocuk ve çocuk bakımı, konfeksiyon vb. farklı temalara ait bu reklam metinlerinden amaçlı 

örneklem yoluyla seçilmiştir. İlk aşamada amaçlı örneklem olarak seçilen bu metinler taranarak 

Arapça yazılı medyada yer alan reklamların dilsel özelliklerine dair veriler elde edilmiştir. 

Reklamın kendine has bir dili olduğuna yukarıda değinilmişti. Bu aşamada Arapça reklam 

dilinin genel karakteristik özellikleri ortaya serilmiş olup, bunların yanı sıra kültürel izler vb. 

kapsayan dil ötesi hususlar da göz önünde bulundurulmuştur.  

Araştırmanın son aşamasında reklam metinlerinin dil potansiyelini; Arap dilinin çeşitli dil 

becerilerinin öğretiminde kullanmaya yönelik etkinlik önerileri sunulmuştur. Etkinlik 

önerilerinin hazırlanmasında, Arapça yazılı reklam metinlerinin tespit edilen genel karakteristik 

dil özellikleri göz önüne alınmıştır. Hazırlanan etkinlikler; öğretmenin, dersiyle alakalı temel 
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durumlara uyarlayabileceği esnekliktedir. Temel amacı, reklam metinlerinin Arapça 

öğretiminde nasıl kullanılacağına dair fikir vermektir. 

Anahtar Kelimeler: Reklam dili,  Arapça yazılı medya, Arapça öğretimi 

 

İngilizce ve Türkçe Ulaştırma Terminolojisinin Biçim ve Anlam Bilimsel Açıdan 

Ölçünleştirilmesi 

Ayşe Yurdakul 

 

Hızla gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası nitelikte, 

kendine özgü sözcük dağarcığı (terminolojisi) olan birçok teknik dil oluşmuştur. Ad veya anlam 

fazlalığından dolayı terim birliği olmadığı için farklı teknik dillerin kullanıcıları arasında 

anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Yalnızca disipilinler arasında değil, disiplin içinde de anlam 

sorunları görülebilir. Örneğin tek dilde eş anlamlılık, çok anlamlılık ve(ya) eş adlılık ve diller 

arasında da çeşitli çeviri sorunları saptanmaktadır.  

Eş anlamlılık ilişkisi, aynı topraklarda yaşayan ve dil, tarih ve kültür birliği olan insan topluluğu 

anlamındaki millet ve ulus sözcükleri gibi değişik adlandırılan anlamdaşlardan meydana 

gelmektedir. Çok anlamlı bir terim (ör. virüs) ise aynı ada ama benzer manalara (hastalık yapıcı 

bir asalak ve bilgisayar virüsü) sahiptir. Bu anlam ilişkisinin aksine eş adlılık ilişkisi, sayı 

anlamındaki yüz ile başın ön tarafı anlamındakı yüz sözcükleri gibi aynı adlandırılıp farklı 

tanımlanan terimleri kapsamaktadır. Dil içindeki bu tür anlam sorunları, diller arasında da çeviri 

sorunlarını beraberinde getirmektedir. Şöyle ki tek dildeki anlam sorunları nedeniyle kaynak ve 

erek dildeki terimler arasında bire birlik bağı yoktur. 

Mevcut çalışmanın amacı, terimlerin dil içinde veya diller arasında oluşan anlam sorunlarını 

İngilizce ve Türkçe ulaştırma terminolojisi örneği üzerinden saptanması ve biçim ve anlam 

bilimsel yaklaşımlarla çözülmesidir. Tek dildeki anlam sorunlarının giderilmesinde kullanılan 

biçim bilimsel yöntemler arasında, eş anlamlılığın giderilmesi için gereken sözcük saydamlığı 

ve yeni sözcük türetkenliği ve çok anlamlılığın ve eş adlılığın çözümünde kullanılacak olan 

yeni sözcük üretimi yer alırken, diller arasındaki anlam sorunlarının çözülmesi tek dildeki 

sorunları gidererek ortadan kaldırılır. Yukarıda bahsedilen sorunların giderilmesinin sonucunda 

gerek dil içinde gerek diller arasında terim birliği oluşturulup ulaştırma terminolojisi 

ölçünleştirilecektir. Öncelikle tek dildeki adlar ve anlamlar arasında, akabinde de kaynak ve 

erek dildeki terimlerin arasında bire birlik elde edilerek bir terminolojinin kullanıcıları 

arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için gereken terim birliği sağlanır.  

Anahtar Kelimeler: Terminoloji, anlam sorunları, İngilizce, Türkçe, ulaştırma, ölçünleştirme 
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Tarih Eğitiminde Görsel Betimlemelerin Kelime Kullanma Becerileri Açısından 

İncelenmesi 

Ayşegül Kuş, Volkan Duran 

 

Kelime bilgisi, yeni bir dil öğrenmenin yanı sıra anadili akıcı bir şekilde kullanmanın önemli 

bir parçasıdır. Dil, dil bilgisi olmadan anlamsızdır, kelimeler olmadan ise ruhsuzdur. Birçok 

kişi yabancı bir dil öğrenirken öncelikle dilbilgisi öğrenmeyi tercih etse de dil edinimi için 

kelime hazinesinin de temel gerekliliklerden birisi olduğu vurgulanmalıdır. Kelime becerisi 

sadece öğrencinin bildiği kelimelerin kapsamını içermez, aynı zamanda bilinmeyen kelimeleri 

tahmin etme stratejilerini, soyut ve mecazi anlamda kelimeleri kullanmayı ve kelimenin 

özleriyle ilgili ilişki kurma ve yordama becerilerini de içerir. Dolayısıyla bu çalışmada OMU 

Sosyal Bilimler Öğretmenliği Bölümünde dördüncü sınıf öğretmen adayları ile kelime bilgisi 

becerilerinin tarih dersindeki görseller hakkındaki betimlemeleri üzerinden incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırma, durum incelemesi tasarımına dayalı niteli bir araştırmadır. Veri 

toplama tekniği odak grup görüşmesine dayanmaktadır ve veri toplama aracı tarih dersinde 

konuyla ilişkili görsel materyallerle ilişkili yarı yapılandırılmış görüşme sorularından 

oluşmaktadır. Bu çalışmada öğretmen adaylarından betimsel bir paragraf yazmaları istenmiştir. 

Betimsel paragrafın birincil amacı, bir insanı, yeri veya şeyi okuyucunun zihninde bir resim 

oluşturacak şekilde tanımlamaktır. Bu nedenle öğretmen adaylarından (n = 30) üç hafta 

boyunca tarihi bir olguyu anlatan bir resim hakkında kısa bir paragraf yazmaları ve gördükleri 

resmi yorumlamaları ve betimlemeleri istenmiştir. Verilerin toplanmasından sonra kâğıtları 

içerik analizi ile analiz edilmiş ve tasvirleri ortaya çıkan temalara göre kategorize edilmiştir. 

Son olarak, kullandıkları kelimeler, metaforlar, analojiler ve diğer kelime becerileri açısından 

veriler yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Betimsel paragraf, kelime bilgisi, kelime kullanma becerisi 

 

 

Yabancı Dil Öğreniminde Sözlük Okuryazarlığı Ve Önsöz İncelemelerinin Önemi:  

1828-1856 Yılları Arasında Basılmış Fransızca-Türkçe Sözlüklerin Önsözleri 

Aytül Durmaz Hut 

 

Osmanlı-Fransız ilişkilerinin geçmişine baktığımızda Fatih dönemine, Cem Sultan olayına 

kadar gittiği görülür. 18.yüzyılda ise askeri alanda yapılan yenilikler, 1789’da meydana gelen 

Fransız İhtilali gibi gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğunu askeri, kültürel, diplomatik açılardan 
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derinden etkilemiş ve ikili ilişkiler bu alanlarda yoğunluk kazanmıştır. Buna bağlı olarak 

gelişen ticari, siyasi, askeri ilişkilerin sürdürülebilmesinde dil önemli bir rol üstlenmiştir. 

Fransız diline ve kültürüne ilginin artmasıyla birlikte bu dilin kullanıcılarına yönelik çok sayıda 

ve farklı türde yayın yapılmıştır.  Özellikle 19.yüzyılın ilk yarısından itibaren Türkçe-Fransızca 

ve Fransızca-Türkçe sözlükler hazırlanmış ve hazırlatılmıştır.   

Cemil Meriç’in "Kâmus bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, 

şuuruyla. Kâmusa uzanan el namusa uzanmıştır. Her mukaddesi yıkan Fransız İhtilali, tek 

mukaddese saygı göstermiş: kâmusa." sözünde de vurgulandığı gibi, bir milletin/medeniyetin 

tüm yaşayış biçimlerini ve temel taşlarını sözlüklerden çıkarabiliriz, zira sözcükler dönemin dil 

kullanımını yansıtırlar. Önsözlerin sözlüklerin hazırlanış süreçlerine dair ipuçları barındırması 

ve dönemin yayıncılık, sözlükçülük, dil politikalarına yönelik önemli bilgiler taşıması, bu 

takdim niteliğindeki metinleri daha da önemli kılar.  

Söz konusu bilgiler, dil öğrenenler ve öğretenler açısından büyük önem taşır zira sıklıkla 

başvurdukları sözcük hazinelerinin hazırlanma ve yayınlanma süreçlerine tanık olurlar. Sözlük 

okuryazarlığı sözcük aramanın ötesinde, başvuru eserinin yapısal ve teknik incelemesini de 

gerektirir, dolayısıyla öğrenilen dilin etkileşimlerini, sözlük hazırlanma aşamasında nasıl 

kararlar verildiğini, her şeyden öte dile hassasiyetlerinin artması önemli bir yer tutar. 

Bu düşünceden yola çıkarak çalışmamızda, 1828-1856 yılları arasında basılmış iki dilli 

sözlüklerin önsözlerini betimleyici bir yaklaşımla inceleyerek sözlük yazarlarının toplumdaki 

yerine, dönemin dil politikalarına, İmparatorluk bünyesinde ve dışında sözlük hazırlama 

sürecinde karşılaşılan zorluklara, olumlu ve olumsuz yönlerine dikkat çekilmeye çalışılacaktır. 

Söz konusu döneme ait altı sözlüğün önsözü incelenerek yapısal,  anlamsal ve içerik açısından, 

“önsöz söylemi” irdelenecek, yabancı dil öğrenenler için sözlüklerin önsöz söylemlerinin 

incelenmesinin önemine vurgu yapılacaktır. Söz konusu çalışmanın sözlükbilim ve yabancı dil 

öğrenimi alanlarında katkı sağlanması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sözlükçülük, Osmanlı-Fransız ilişkileri, Kamus, önsöz, mukaddime, dil 

öğrenimi 

 

 

An Implementation of Kolb’s Experiential Learning Cycle into EFL Classrooms 

Berrak Geneyikli 

 

Problems occur nearly in all phases of language learning process. Different skills and subskills 

may be presumed to be problematic at different times and with different levels. Overcoming 
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those problems seems a very challenging issue in language teaching that must be handled with 

a decent care and responsibility. In this study, these problems that hinder learners to achieve a 

better language success are the main focus with a perspective of Kolb’s Experiential Learning 

Cycle (Kolb, 1984). In other words, problematic language areas are aimed to be detected and 

obstacles to be minimized through a mixed method research adopting a humble stance to 

combine theoretical issues with real practice in foreign language classrooms. Thus, it is the 

objective of this study to improve problematic in-class activities through a detailed observation 

and reflection and by testing new problem solving ideas into practice to see if they work or not. 

In this very present study, a subskill (grammar) is detected as the most problematic area and 66 

high school students divided into two groups as experimental and control. After a 6 hour of 

implementation of specially designed lesson plans to experimental group, a post test were given 

to both groups for comparison of the results. Experimental group showed a respectable increase 

in terms of grasping and using grammatical structures. The results indicate that using Kolb’s 

Experiential Learning Stages into in-class activities makes learning process more controlled 

and organized by focusing on the problematic area. 

Keywords: English language teaching, language learning problems, experiential learning. 

 

 

Analysis of the Online Components of Language Textbooks  

Regarding Learner Autonomy 

Betül Kınık 

 

The concept of autonomy in language education and self-directed learning were considered 

together till the end of the 20th century. However, since then the researchers and teachers started 

to investigate the development learner autonomy in the classroom all around the world (Benson, 

2007). While autonomy has been searched in the classrooms (Dam, 2000) and out of the 

classrooms (Benson, 2001), technology has been one of the important areas attracted the 

researchers’ attention within the autonomy. Technology-based learning materials, especially 

the Computer Assisted Language Learning (CALL) has been utilized to develop autonomous 

learning and learners, because those resources are known to offer personalized learning 

(Chapelle, 2006). It is seen that the CALL’s use and development procedures have been 

perceived different from the textbooks, videos or any other materials for language teaching. It 

is generally supported with the reality that there are more variety in CALL compared to other 

materials (Chapelle, 2010). There are studies integrating CALL and autonomy, but they mainly 
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track the real experiences of the learners (Cotteral & Reinders, 2001; Figura & Jarvis, 2007; 

Murray, 1999). However, to the best of the researcher’s knowledge, the online components of 

language textbooks have not been investigated. Therefore, the current small-scale study 

analyzes the online components of language textbooks to track whether they enhance learner 

autonomy. To this end, five textbooks were selected and analyzed through the framework 

developed by Reinders (2010). The results, surprisingly, revealed that the online components 

of textbooks little enhance learner autonomy.  

Keywords: Learner autonomy, computer assisted language learning (CALL), online 

components, textbooks 

 

 

Türkçe Öğretimi ve Ninniler 

Beytullah Karagöz, Ebru Ö. Demirtaş 

 

Bu araştırmanın temel amacı, sözlü gelenekte önemli bir değer olan ninnilerin anadili eğitimi-

öğretimi sürecindeki rolünü ve etkililiğini belirlemeye çalışmaktır. Araştırma Necati Demir’in 

‘’Türk Ninnileri 1’’ adlı eseri ile sınırlandırılmıştır. Bu araştırmada ninnilerin Türkçe 

eğitimindeki yeri işaretlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 36- 72 aylık çocuklar için okul öncesi 

eğitim programında belirlenen kategoriler ve kavramlardan yararlanılmıştır. Araştırmada 

doküman analizi ile toplanan veriler frekans analizi, betimsel analiz kullanılarak 

çözümlenmiştir. Bu aşamadan sonra Necati Demir’in  “Türk Ninnileri I” adlı eseri, bu 

kategorilere göre içerik çözümlemesiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre 

ninnilerin çocuğun anadili eğitimi ve öğretiminde, özellikle de kavram tasarımı sürecinde 

önemli bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, ninni, kavram öğretim 

 

 

Yabancı Dil Öğreniminde Resim – Yazı Bağlamında Çizgi Romanlar 

Birkan Kargı 

 

Yabancı Dil öğreniminde kullanılan klasik ders materyallerin geniş kapsamlı olarak 

kullanılması amaçsal kullanımlarını zorlaştırmış ve öğrenimde güçlüklere neden olmuştur. 

Özellikle öğrencilerin metinlere karşı dilsel ve kültürel nedenlerden dolayı mesafeli 

yaklaşımları,  alanda paradigma değişimine yol açmıştır. Öğrencinin metin karşısında kendisini 
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bir öğrenciden öte bir okur olarak hissetmesine dayanan bu yönelim Alımlama estetiği 

bağlamında ‘anlamın okur tarafından oluşturulmasını kolaylaştırır.  Buna göre okumanın 

temelini oluşturan ‘anlam’,okur tarafından okuma sürecinde okurun ön bilgilerinin etkisiyle  

(Şema) üretilir. (Sayın,1989: 14)  

Yazınsal metinler doğrudan günlük dili öğretmezler ancak günlük yaşam dilinin daha iyi 

kavranmasına yardımcı olurlar. Tam bu noktada eyleme uygun yazı ve resim tümlüğünü içeren 

çizgi romanlar okur odaklı yönelim etkisiyle dil öğreniminde eksik giderici bir rol üstlenirler.  

İnsanların %65’inin görüp anlamaya dayalı görsel algıları daha etkendir. Nitekim çizgi 

romanlarda okur ilk olarak resme bakarak görsel okuma yapar, oluşan beklenti ufkunun ışığında 

yazılı bilgiyi eylemi yansıtan çizimle örtüştürür ve anlam üretir. Gerektiğinde okur eylem 

zincirinde eksik bırakılan boş alanları metinle diyaloga girerek kendi imgelem dünyasında 

tamamlar ve duruma uygun söylemler oluşturur. Bu durum öğrenilenlerin içselleştirilmesini 

arttırır. 

Anahtar Kelimeler: alımlama estetiği, çizgi roman, resim, görsellik, yazı 

 

 

Öğrenen Odaklı Yabancı Dil Öğretiminde Şiir 

Birkan Kargı 

 

Öğrenme öğrenenin öğrenme sorumluluğunu yerine getirebilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu 

bağlamda öğrenme biçimleri, öğrenilenlerin hatırlanmasını, yapıların düzenlenmesini veya 

amaçsal bilgilerin öğrenenlerin geçmiş yaşantı ürünleriyle ilişkilendirilmesini kapsar. 

Öğrenenlerin bilgiye ulaşabilme yollarını tanımalarını, ulaştıkları bilgileri yorumlayarak 

kullanabilmelerini, deneyimler aracılığıyla kazanımların içselleştirilmesini ve yeni bilgileri 

üretilmesini imler. 

Bir dilde başat unsur kültürdür. Bu nedenle bir yabancı dili öğrenme süremin de edebiyat, amaç 

dil kültürünün aktarımında önemli rol oynar. Edebi yapıtlar, alan bilgisinin yanı bireyin ruhsal 

değişimine ve evrensel bütünlüğe erişmesine yardımcı olur, sezginin, düşüncenin ve özdeşliğin 

farkına varılmasını sağlar. Öte yandan geleneksel ve avangart çizgideki yapıtların mantıksal 

olarak kavranmasında güçlük çekilen olguları daha anlaşılabilir hale dönüştürmek için onların 

seçimlerinin öğretenlerden daha çok öğrenenlerin ihtiyaçlarına uygun olması gereği bulunur.  

Günlük dil ile şiir dili arasında fark olması bu edebiyat türüne öğrenenlerin tedirgin 

yaklaşmalarına yol açar.  Ayrıca yapıları gereği sonlanmamış oldukları için öğrenen tarafından 

tamamlanması gerekir. Bu tamlama, ardında ki Alımlama Estetiği (W. İsar),Yapısalcı 
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(Maturana, Foerster)  ve yapısalcılık sonrası (Derrida, Foucalt, Lacan) gibi anlayışların ışığında,  

ekin bilgisini gerektiren öğrenen odaklı yöntemlerin kullanılmasını öne çıkarır. Nitekim bu 

kapsamda kendilerine özgü bakış açılarıyla Haas, Menzel, Spinner ve Waldmann’ın geliştirdiği 

‘Eylemsel Üretimsel Edebiyat Öğretimi’ yaklaşımı, öğrenenin neyi anlamak istediği ve neyi 

anlaması gerektiğiyle ilgili deneysel ve üretime dönük açılımları ortaya koyar. Bu çalışmada 

şiir ve dil öğretimi bağlamında öğrenen odaklı dil öğretiminde temel hedeflere yönelik öneriler 

ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: şiir, deneysellik, alımlama estetiği, öğrenme, öğretme 

 

 

A Case Study on Distance Education: How do Program Stakeholders Perceive it? 

Burcu Bür 

 

In the 21st century, the technological improvements and integration of these improvements into 

classroom teaching has brought educational authorities to a point where the concepts 

“classroom” and “teaching” can be separated. It is not long now before it gained popularity 

among educators, it would not even be an idea to be suggested, however, the 21st century 

learners have necessitated renewed and revised educational technologies and learning 

environments independent of time and place. Distance education, as a way of formal education, 

has emerged in response to this need and boomed in higher education in a very short time. 

Recently, almost all universities provide classes via distance education, including English 

language classes.  

The aim of this study is to examine the underlying reasons of opening up English language 

classes via distance education at universities, the advantages and disadvantages of these 

programs and how they have affected the student success. For this, the program stakeholders ( 

lecturers and program coordinators of distance education program in a state university and Dean 

of Faculty of Education) were interviewed. The participants also touched upon blended-learning 

applications in distance education. It was found that, program stakeholders interviewed stand 

for distance education programs in English language classes at university level for various 

reasons.  

Keywords: distance education, English language classes, program stakeholders 
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How to Refuse? A Comparative Study Between Turkish and Foreign Students on 

Refusal Strategies 

Burcu Bür 

 

Over the last decades, pragmatic competence, with the raise of communicative competence, has 

been a topic of interest. Especially, the area of interlanguage pragmatics (ILP) has gained a 

prominent importance in examining how pragmatic competence is learned and improved in 

second or foreign language since it is realized that learners from different cultural and linguistic 

backgrounds produce different language items in similar contexts. These language items are 

generally influenced by the L1 of the speaker; however, they are also influenced by the 

sociocultural and contextual issues.  

The aim of this study is to investigate the differences between native speakers of English and 

Turkish languages in terms of refusal strategies they prefer to use in certain contexts. Besides, 

the study aims to find out if exposure to L2 promotes the authentic use of target language. For 

this, three groups of students were identified and compared: Turkish ELT students with 

experience of target culture (NNE), Turkish ELT students without experience of target culture 

(NNW) and native speakers of English (NS). Each group consists of 10 participants. Data were 

collected via a Discourse Completion Test (DCT) and semi-structured interviews with the 

participants. The results indicate that there are significant differences between groups in the use 

of refusal strategies. It was also observed that cultural differences and exposure to the target 

culture influence the participants’ preferences while refusing.  

Keywords: refusal strategies, interlanguage, pragmatics 

 

 

Metaphorical images of plagiarism:  

A study on ELT faculty members and graduate students 

Burcu Koç, Paşa Tevfik Cephe 

 

 “Plagiarism is the fear of a blank page.”  

Mokokoma Mokhonoana 

 

Plagiarism, a kind of academic dishonesty like cheating, collusion etc., has attracted 

considerable amount of attention and considered to be a growing problem among academics, 

instructors, and students since the 1960s. Universities attempt to develop appropriate strategies 
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to promote academic integrity. It is stated in the literature that when attempting to modify 

people’s attitudes or behaviors, it is necessary to have a good understanding of the target 

person’s perceptions of, and attitudes towards the issue at hand. Therefore, there seems to be 

merit in understanding faculty members’ and graduate students’ perceptions regarding 

plagiarism in order to develop successful strategies to promote academic integrity and thereby 

prevent plagiarism. The purpose of this study is to investigate ELT faculty members’ and ELT 

graduate students’ metaphorical images of plagiarism at two state universities, and also explore 

whether there is any consistency of the conception of metaphorical images of plagiarism 

provided by ELT faculty members and graduate students. In this study, convenience sampling, 

which is subcategory of non-probability sampling, was used to be able to reach the target 

participant groups easily. The researchers focused on two state universities and the participant 

academics and graduate students participated voluntarily. The study is designed as a descriptive 

study and carried out within the metaphorical data analysis, which is a qualitative research. Data 

were obtained through metaphor surveys and semi-structured interviews. The findings will be 

discussed in line with the results gained from similar studies conducted in literature, and 

implications for English language teacher education programs and instructors working at 

universities will be provided. 

Keywords: plagiarism, metaphorical perceptions, instructors, graduate students 

 

 

The Motivation of University Students toward English Medium Instruction 

Burcu Turhan 

 

With the rapid expansion of English language in recent years all over the world, English has 

gained an important status both as an international language and as lingua franca. The possessor 

of political and economic power, namely the USA and England with its imperialist policy have 

played an important role to make English an international language (Crystal, 2003).  This 

situation is a natural result of the inevitable globalization of the world, which, in turn, has led 

to the increasing importance of adopting English as the medium of instruction, especially in 

higher education institutions. From the eyes of Coleman (2006), the reason for this is the fact 

that English is a motive for universities to gain a global status. With this notion in mind, this 

paper aims at finding out what motivates or does not motivate university students toward 

English Medium Instruction (EMI). It also aims at exploring whether there are some specific 

sources for the motivation or demotivation of university students toward EMI. Participants of 
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the study were composed of second year computer engineering students. To achieve the goals, 

217 (123 male, 94 female) students at Çukurova University were administered a 5-point Likert 

Scale Questionnaire in the spring term of 2015-2016 academic year. The collected data were 

exposed to statistical analysis. The findings gave important clues about to what extent the 

university students were motivated to study in a department where the instruction was mediated 

solely in English. The overall findings showed that university students were more inclined to 

be motivated toward EMI in consequence of some instrumental reasons.  

Keywords: English Medium Instruction (EMI), motivation, computer engineering students  

 

 

Dijital Medyanın Çeviri Eğitimine Katkısının Araştırılması: TED Konuşmaları Örneği 

Burcu Türkmen, Şaban Köktürk 

 

Günlük hayatımız içerisinde medyanın, özellikle de dijital medyanın yeri ve öneminin oldukça 

fazla olduğu ve her geçen gün de büyük bir hızla arttığı görülmektedir. İletişim ve bilgi aktarımı 

ve daha birçok amaçla kullanılan kitle iletişim araçlarının tümünün medya kavramını 

oluşturduğu bilinmektedir. Günümüzde radyo, televizyon yayınlarının yanı sıra internet 

aracılığı ile kullanılan ve kullanıcı nüfusunun milyonlarca kişiye ulaştığı görülen sosyal medya 

mecralarında, farklı pek çok alanda olduğu gibi dil ve çeviri eğitimi amacıyla hazırlanan görsel-

işitsel programlar, uygulamalar ve videoların da kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu çalışma 

kapsamında, dijital medyanın içerisinde yer alan, küresel birçok konu hakkında gönüllü 

konuşmacılar tarafından hazırlanan ve ticari herhangi bir kaygı gütmeyen bir organizasyon olan 

Ted Konuşmaları arasından seçilen İngilizce video-metin örnekleri incelenmiştir. İngilizce-

Türkçe çeviri eğitimi alan öğrencilerle yapılan uygulamalar ve mülakatlar sonucunda, çeviri 

eğitimi alanında Ted Konuşmalarının kullanımlarından ne gibi faydalar sağlanabileceğinin 

araştırılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: medya, dijital medya, çeviri edinci, çeviri eğitimi 

 

 

İşitme Engelli Öğrencilerde Temel Dil Becerileri 

Bünyamin Sarıkaya 

 

Dil gelişimi süreleri incelendiğinde işitme engelli çocukların, işiten çocukların geçirdiği dil 

gelişim evrelerine gecikmeli bir şekilde başladıkları görülür. Söz gelimi işitme engelli çocuklar 
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sesleme evresinde iken işiten çocuklar hece tekrarlarının üretilmeye başlandığı evrededir. Bu 

gecikmenin nedeni işitme engelli çocuklarda işitsel uyaran dil deneyim eksikliği gösterilse de 

bu çocukların uyarılan dil çevresi ve yaşantılarına gereksinim duyduğu da belirtilmektedir. 

Bununla beraber işitme engelli öğrencilerin temel dil becerilerinde (anlama-anlatma) sorunların 

olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. İşitme kaybı ile ilgili faktörler, işitme ile ilgili sunulan 

odyoloji hizmetlerine bağlı faktörler, sunulan genel eğitim ve özel eğitim hizmetlerine bağlı 

faktörler, birey ile ilgili faktörler, aile ile ilgili faktörler bunlardan bazılarıdır. Bu bağlamda 

çalışmada amaç işitme engelli öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerinde yaşanan sorunlar 

ve sorunların kaynağını tespit etmek ve bu sorunların giderilmesine yönelik önerilerde 

bulunmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanan 

verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İşitme engelli öğrencilerin temel dil 

becerilerinde yaşanan sorunlar analiz edilmiş ve çalışmanın sonunda önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: işitme engeli, dil, dil becerileri, anlama, anlatma  

 

 

Dil ve Kültür Eğitimi Açısından Karagöz Oyunu 

Cafer Özdemir 

 

Karagöz oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun en yaygın türlerinden biridir. Ortaya çıkışı ile 

ilgili farklı rivayetleri bulunan bu oyun, geçmişten günümüze belirli kuralları, tipleri ve tekniği 

ile varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı coğrafyasında büyük rağbet gören Karagöz oyunu, 

sadece icracıları değil, geçmişten getirdiği belirli oyun metinleriyle de dikkate değer bir yapısı 

vardır. Bu oyun metinleri incelendiğinde sadece yaşanılan zamana değil, geçmiş dönemlere de 

ışık tutar. Sözlü geleneğin bir parçası olarak usta çırak ilişkisi ile yetişen Karagözcüler, uzun 

yıllar süren yetişme dönemlerinde hem konuşma becerisi alanında yeterlilik kazanır hem de 

geleneğin kurallarını öğrenir. Bunun yanında anonim bir niteliğe sahip oyun metinleri 

hafızalarında yerini alır.  

Değişen dünyada Karagöz oyunlarını modernleştirme ve günümüz şartlarına uyarlama 

düşüncesi bu alanda yeni metinlerin oluşturulmasını, yeni tiplerin oyuna girmesini ve oyunun 

faklı alanlarda kullanımını zorunlu kılmıştır. Bu açıdan günümüzde bireylere dil ve kültür 

eğitimi alanında çeşitli beceriler kazandırılırken bu oyun bir materyal olarak kullanılır. Oyunun 

eski metinleri incelendiğinde dil ve kültür eğitimi bağlamında zengin bir içeriğe sahip olduğu 

görülür. Buradan hareketle Karagöz oyununun işlevsellik açısından değişmediği sonucuna 

varmak mümkündür.  
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Çalışmada bazı yeni ve eski oyun metinleri incelenerek kültür eğitimi bağlamında Karagöz’den 

nasıl istifade edildiği ortaya konulmuştur. Bunun yanında konuşma becerisi ve taklit yeteneği 

bağlamında oyunun bireylere vereceği kazanımlar üzerinde durulmuştur. Bir olay üzerine 

kurgulanması; dikkat çekme ve olay içerisinde yaşatarak öğretme bağlamında oyunun önemini 

daha da artırır. Ayrıca her yaşa hitap eden bir yönünün olması didaktik açıdan bu oyunu daha 

değerli kılar. Eğitim alanımızın en büyük eksiklerinden olan konuşma becerisinin geliştirilmesi 

ve çeşitli kültürel kodların öğretiminde bu sanattan yararlanılması bireye olumlu katkılar 

sağlayacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Karagöz, dil, kültür, eğitim, sanat 

 

 

Sözlü Anlatım Geleneğinde Ara Söz Kullanımı: Behçet Mahir Örneği 

Cafer Özdemir 

 

Sözlü geleneğinin yaygın olduğu Türk toplumunda masal, halk hikâyesi, fıkra, destan gibi çoğu 

anonim ürünün icracıları, anlatıcı kimliğini konuşma diliyle gerçekleştirir. Uzun yıllar boyunca 

bu ürünlerin geleceğe taşınması bu yolla gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan anonim ürünlerin 

yanında icracıları üzerinde de durmak gerekir. İcracının kimliği, cinsiyeti, kültürü benimseme 

ve geleceğe aktarma kaygısı, inançları, konuşma alanındaki ustalığı, hitap gücü, dinleyiciyi 

tanıması ve anlatma mekânı gibi çoğu unsur sözlü geleneğe ait ürünün aktarımında göz önüne 

alınmalıdır. Çünkü anlatıcı, iletişim içerisinde olduğu aktarım esnasında metnin yanı sıra 

toplumun kültürel unsurlarını, inançlarını, kendi değer yargılarını ve olaylara bakış açılarını da 

dinleyiciye sunmaktadır. Çoğu zaman bilinçli olarak gerçekleştirilen ve didaktik amaç taşıyan 

bu durum, sözlü anlatımda ara söz kullanarak gerçekleştirilir. Bir terim olarak ara söz, 

anlatıcının ana metinden uzaklaşarak ifade ettiği, konu dışında söylediği sözlerin tümü olarak 

adlandırılır. Halk hikâyeleri ara söz kullanımı için oldukça elverişli bir türdür. Hacimsel yapısı 

ve merak duygusunun canlı tutulmak zorunda kalındığı bu türde anlatının içine hikâye dışı 

unsurlar sokmak bu açıdan anlatıyı farklı açılardan zenginleştirir. Bunun için anlatıcının 

anlatacağı olay haricinde bir söz ustası olması ve içinde yaşadığı toplumun duygularını, 

düşüncelerini ve kültürel yapısını iyi tanıması gerekir. 20. yüzyılın önemli hikâye 

anlatıcılarından biri olarak kabul edilen Behçet Mahir, hikâye repertuvarının zenginliği, anlatım 

esnasındaki canlandırma yeteneği ve yaşadığı toplumun değerlerini dinleyiciye aktarma kaygısı 

taşıyan önemli bir şahsiyettir. Anlattığı hikâyeler incelendiğinde onun ara sözleri sıklıkla 

kullandığı görülür. Bu durum onun konuşma becerisindeki ustalığı yanında sanatçı kimliğinin 
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de bir göstergesidir. Dinleyici ile eser arasında bir köprü kuran, anlatının anlaşılması ve çeşitli 

bilgiler edinmesi bağlamında yönlendirici olan Behçet Mahir’in kullandığı ara sözler metni 

zenginleştirme bağlamında işlevsel bir yapıya sahiptir. Çalışmada ara sözlerin sözlü anlatımda 

kullanımı Behçet Mahir örneğinde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ara söz, sözlü anlatım, halk hikâyesi, Behçet Mahir, kültür. 

 

 

Türkçe Öğretimi Bağlamında Bilmecelerin Eğitimsel İşlevleri 

Cafer Özdemir, Merve Kısa 

 

Kültürel ifadeleri ve halk söyleyişlerini içinde barındıran bilmecelerin merak uyandırıcı 

özelliği, Türkçe öğretimi açısından önemli bir yere sahiptir. Özellikle kelime öğretiminde 

faydalı olabileceği düşünülen bilmecelerin, dil bilgisine katkıları incelenebilir. Oyun özelliği 

vasıtasıyla eğlendiriciliğinden yararlanılarak dil öğretiminde kullanımını yaygınlaştırmak son 

derece önemlidir. Metin üzerinden bilinmeyen kelimelerin öğretiminde farklı yöntemlerin 

kullanılmasının yanı sıra, bir bilmece içerisinde de pekiştirme yapılabilir. Özellikle Türk 

kültürünün bir parçası olan bazı ev eşyaları, aile-akrabalık ilişkileri, toplum düzeni ile ilgili 

kelimelerin öğretiminde bilmecelerin kullanımı eğlenceli ve yapıcı bir yöntemdir.  

Merak duygusunu ortaya çıkaran ve algıları harekete geçirerek öğrenmeyi kolaylaştıran 

bilmecelerin edebi yönleri de kuvvetlidir. Tıpkı atasözleri ve deyimler gibi kültürümüzün 

mirası olan bilmecelerin tekerlemeye benzer yapıları ile akılda kalıcı olmaları, onları 

yüzyıllarca öteye taşımıştır. Bu özelliği göz önüne alındığında dil öğretimi açısından pek çok 

işlevi yerine getirdiği görülebilir. Kültür hazinesi olan sözlü geleneğe ait bu ürünler Türkçe ders 

kitaplarında okuma metinlerinin içerisinde yer alabileceği gibi temel dil becerilerine ait çeşitli 

etkinliklerde de kullanılabilir. Çalışmada bilmece örnekleri incelenerek bunların dil 

öğretiminde kullanılması ve yaygınlaştırılmasının eğitime dönük işlevlerinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: bilmece, halk kültürü, Türkçe öğretimi, işlev  
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A Correlational Study on Teacher Burnout and Teaching Autonomy 

Cem Balçıkanlı, Kemal Sinan Özmen 

 

In recent years, teacher burnout has been an interesting subject to investigate not only in 

educational sciences but also in the field of second language teacher education, for teachers 

around the globe are reported to have job stress, and decreased job satisfaction. Accordingly, a 

comprehensive amount of literature indicates that English language teachers are among the 

professionals who suffer from the highest level of burnout or job stress. The cause of teacher 

burnout may contain a lot of stressors, such as overloaded work of the courses including 

evaluation and feedback of writing assignments, students with discipline problems, little or no 

in-service training, feeling of improvement and unfair work distribution. Other than the causes 

mentioned above, lack of teaching autonomy in a number of domains related to teaching 

environment might be regarded as one of the causes that cause language teachers to experience 

burnout in language teaching contexts. More specifically, language teachers’ burnout levels 

might decrease only if they are involved in selection of activities and materials to be used in 

class, classroom standards of conduct, instructional planning and sequencing, and finally 

personal on-the-job decision making. However, there is virtually no study investigating this 

relationship in the field. Therefore, this study set out to investigate whether English language 

instructors’ burnout levels are affected by their teaching autonomy. Conducted at a preparatory 

program of a large state university in Ankara, the data collected from 82 English instructors 

revealed that burnout stressors correlated with specific subdomains of teaching autonomy at a 

moderate level. 

Keywords: magnitude of weights, native and non-native instructors, writing evaluation 

 

 

Two in One:  Native and Nonnative Teacher in One Identity 

Cüneyt Dinçer, Zeynep Ölçü Dinçer 

 

This qualitative case study aims to scrutinize the native and nonnative language teacher identity 

existing together in the same language teacher’s personality. To shed light on the issue, in-depth 

interviews were conducted with two purposefully selected female language teachers.  The 

interviews were voice recorded, transcribed and analyzed through content analysis. The 

participants, named as Teacher one and Teacher two, are well-trained nonnative teachers who 

are teaching their mother tongue to the speakers of other languages. Teacher one is a Turkish 
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native speaker who is teaching German as a nonnative teacher. Teacher two is an Italian native 

speaker and a nonnative teacher of English. Both participants have BA and MA degrees in 

teaching these foreign languages and they have been actively teaching those languages for more 

than six years. After a long period of experiencing a nonnative teacher identity, they started to 

teach their mother tongue as a foreign language. The participants were asked to share their 

feelings, beliefs and practices in these two different situations. The results indicated that 

Teacher one and Teacher two hold the two identities harmoniously. They make use of their 

nonnative teacher experiences and knowledge in their native teacher practices. On the other 

hand, they feel the “freedom” of subject comfort when they are the native speaker teacher. The 

teachers find native teacher practices exciting and enjoyable.  Their consciousness to cultural 

issues is notable. Further results of the study will be presented in connection with native and 

nonnative teacher discussions in the literature.   

Keywords: native and nonnative teacher, teacher identity, two identities in one teacher 

 

 

Doris Lessing’ın “To Room Nineteen” Öyküsünün  

Feminist Bakış Açısıyla Bir Yeniden Okuması 

Damla Nur Kinsiz 

 

Doris Lessing’in 1963 yılında yayınlanan A Man and Two Women kitabındaki öykülerden biri 

olan “To Room Nineteen” öyküsü ana karakterin yaşadıkları üzerinden bir kadının yaşam 

hikâyesini anlatır. Bir başka deyişle, öykü üst orta sınıf bir İngiliz kadınının 20.yüzyıl 

ortalarında geçen, iyi bir eşe, dört akıllı çocuğa, bahçeli büyük bir eve sahip olduğu “ideal” 

hayatın, kendi benliğini bulma ve tanıma amacıyla çıktığı ve onu önce deliliğe sonra intihara 

kadar götüren yolculuğa nasıl dönüştüğünü okuyucuya sunar. Bu anlamda, Susan Rawlings’in 

her zaman mantık çerçevesinde aldığı kararlarla yürütmeye çalıştığı “ideal” hayatın, kendisine 

yüklenen toplumsal cinsiyet rollerinin üzerinde yarattığı baskıya, mutsuzluğa ve hem kendini 

bulma hem de kendinden kaçma davranışlarına nasıl sebep olduğu ortaya konulmaktadır. 

Öykünün ana karakteri olan Susan Rawlings, gerek eşinin özellikleriyle olan uyumu gerek “acı 

veren ve patlamaya hazır hayatın içinden yarattıklarını korumak” için gösterdiği çaba ile sıradan 

sayılabilecek bir İngiliz üst orta sınıfı kadınının profilini sunar. Susan’ın temsil ettiği kadın 

imgesi öykünün başlangıcında erkek egemen kültür içinde şekillenmiş olan toplumsal cinsiyet 

rollerine uygun bir biçimde sunulur. Ancak öyküde olay örgüsünün gelişmesi ile birlikte 

Susan’ın temsil ettiği toplumun ideal kadın imgesi içsel çelişkiler ve duygusal uyumsuzluklar 
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nedeniyle yavaş yavaş parçalanır. Öyküye de ismini veren 19 numaralı oda ana karakterin bir 

kadın olarak kimliğini, ev ve aile içindeki rollerini, hatta kendi ismini sorgulayıp sıyrıldığı bir 

mekân olarak oldukça işlevseldir. Susan’ın kendine ait bir oda olarak belirlediği bu yer toplum 

tarafından farklı roller ve sorumluluklarla kuşatılmış bir kadının kendi benliğini bulabilmek 

adına kendi bedeninden vazgeçtiği bir yolculuğun ana hatlarını okuyucuya sunar.  

Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet, kadın imgesi, feminist bakış açısı.  

 

 

Turkey’s Regional English Language Office? What’s that?! 

David Fay, Aycan Yaman Esen  

 

The U.S. Embassy’s Regional English Language Office engages English language educators 

and learners throughout Turkey by supporting curriculum and materials development projects, 

facilitating professional development opportunities for current and future teachers, and 

consulting with key partners, such as the Ministry of Education, universities, schools, and 

teacher associations.  This workshop provides participants with an overview of easily accessible 

materials and opportunities that include online courses, classroom-ready activities, idea 

“treasure chests” for hungry teachers, and more.  

 

 

The Perceptions and Practices of EFL Teachers on Learner Autonomy 

Demet Turan Öztürk 

 

One of the aims of education in EFL context has been fostering learner autonomy. So far, 

various studies have been conducted and teaching practices have been put to use in order to 

develop learners’ autonomous learning skills. Dickinson (1993) asserts that learner training 

should aim to help learners develop the ability to take more responsibility for their own learning. 

How teachers perceive their students’ learner autonomy, and what they do to foster autonomous 

learning skills are questions which need to be answered to reveal the reality about the value of 

learner autonomy in EFL institutions. In this sense, the purpose of this study is to investigate 

the perceptions and practices of EFL teachers about learner autonomy in English prep classes 

in Ömer Halisdemir University School of Foreign Languages. With this aim, a questionnaire 

was conducted with the instructors in the English prep program to find out their perceptions, 

and they were asked to choose the autonomy-provoking tasks and activities among various ones 
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from the course book which is used in the prep classes. In addition, instructors were interviewed 

with the aim of discovering their perceptions and practices about learner autonomy in depth. 

The results of the data gathered from these sources were compared to find out the differences 

between the perceptions and practices of instructors about learner autonomy. The findings will 

be discussed and implications will be suggested in the study. It is hoped that the findings will 

shed some light on understanding teachers’ view of learner autonomy and how it can be 

improved. 

Keywords: learner autonomy, teachers’ perceptions and practices, prep classes 

 

 

Literature in ESL: Empowerment of a Multi-dimensional Perspective 

Deniz Ezgi Avcı Vile 

 

The common practices of ESP and EAP in Freshman English contexts in Turkey seem to reflect 

‘the compermanatalized’ teaching practices in the Turkish educational system and serve as a 

continuum of it where students are put in distinctive categories according social and science 

majors geared towards university entrance exam. In such a context where a holistic view to the 

language, language learning and education seems to be rare and the integration of literature in 

ESL contexts left to the teachers’ discretion and personal efforts and mostly prevails to be 

limited to the courses pre-service teachers receive, İstanbul Sehir University Freshman English 

Program which aims at empowering an individual focus and interpretation to the language 

through the integration of literature in ESL (Brumfit and Carter 1986; Maley and Duff, 1990; 

Carter and McRae, 1996; Gilroy and Parkinson, 1997) implements solely literary texts; namely 

short stories and novels in a prerequisite and compulsory course ‘Textual Analysis and 

Effective Communication’ as a remedy to bridge the gap between the language as a ruled-based 

system and language as a socio-semantic system. In this session, the results of a qualitative 

study conducted with Freshman English students from various departments will be presented 

and the session will outline the students’ perceptions on this unique ‘Textual Analysis and 

Effective Communication’ course and the noted learning outcomes. 
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Is Your Teacher An Effective Communicator? 

Deren Başak Akman Yeşilel 

 

Communicating effectively is central to the teaching process. Some even argue that 

communication is the teaching process. As Hurt, Scott & McCroskey (1978, p. 3) have stated 

“there is a difference between knowing and teaching, and that difference is communication in 

the classroom”. Successful classroom learning and teaching relies on effective communication 

between the teacher and the students. It is utmost important that the teacher understands the 

students’ perception or vice versa. Without effective communication, ideas, directions and 

thoughts may be lost or misunderstood. In this study, “Teacher Communication Behavior 

Student Questionnaire” by She and Fisher (2000) has been used to figure out how students 

perceive their English teachers’ communication skills. The questionnaire consists of five sub-

categories: challenging; encouragement and praise; non-verbal support; understanding and 

friendly; controlling. 271 high school students evaluated their 11 teachers considering how 

effective they use communication behaviors in the class. The results indicate that all but one 

were ineffective in using these behaviors in total. However, some of these teachers were found 

to be good at using some of the behaviors when each sub-category is examined separately.  

Keywords: communication skills, communication competence, instructional communication   

 

 

Teacher Autonomy in EFL Context 

Dilek Çakıcı 

 

With the advent of learner autonomy concept, teacher autonomy has received great interest 

from researchers as a new construct in the field of language learning. In recent years, there has 

been a blooming trend to analyze teacher autonomy from a variety of dimensions. The notion 

of teacher autonomy offers an opportunity to understand the nature of autonomous teacher and 

its relationship to learner autonomy. Teacher autonomy is conceptualized as teachers’ ability to 

develop proper skills, knowledge, and attitudes. It is widely claimed that language teachers are 

more likely to succeed in enhancing learner autonomy if their own teaching practises has 

encouraged them to be autonomous. Language teachers play a crucial role in promoting 

autonomy in their learners. From this perspective, it is of vital importance to elucidate teacher 

autonomy so as to engage learners in autonomous learning, and also to foster a better 

understanding of language learning autonomy process. A growing body of research has been 
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carried out to search the learner autonomy but few have dealt with the teacher autonomy in EFL 

context. Therefore, the researcher aimed to review comprehensively different dimensions of 

teacher autonomy in a learner-centered pedagogy. A review of literature reveals that teacher 

autonomy and learner autonomy are interrelated and interactive. Hence, this study is an attempt 

to sketch the the dynamic relationship between teacher autonomy and learner autonomy. 

Besides, the typical characteristics of autonomous language teachers are put forth, and certain 

practical suggestions will be made to promote teacher autonomy in foreign language learning 

process.  

Keywords: autonomy, learner autonomy, teacher autonomy, language learning 

 

 

Reading Anxiety in Foreign Language Learning 

Dilek Çakıcı 

 

It is notable that over the last decades most of the researchers have recognized that learning a 

foreign language depends on a host of affective constructs such as language anxiety. Language 

anxiety is an influential factor that is assumed to be the possible predictor of achievement in 

language learning. A considerable amount of research hypothesized that reading anxiety is 

closely related to but distinguished from general foreign language (FL) learning anxiety. In that 

respect, FL reading anxiety may also viewed as a distinct construct which a plethora of specific 

traits associated with. Researchers are in fairly strong agreement that reading is an active and 

complex mental process to make sense what you read. Clearly, it is also argued that language 

learners may experience ever-increasing numbers of difficulties to get meaning from the text 

during reading comprehension process. As a result, high anxiety caused by reading may lead to 

low academic achievement in reading skill.  

Until recent decades, whilst a great deal of research has been carried out FL anxiety induced by 

speaking in a foreign language classroom setting, FL reading anxiety had been neglected and 

had seldom been investigated. Namely, speaking is considered to be the most anxiety provoking 

skill among the four language skills. In essence, reading anxiety has not received great interest 

from researchers in EFL contexts, this study is an attempt to fill the gap in literature. The 

overarching purpose of this research is to provide valuable insights about reading anxiety to 

language students, EFL teachers and also researchers. Different  bodies of research from major 

fields of theory and practice have informed this study. Therefore, the current study aims to 

broaden the understanding new perspectives about English reading anxiety. To this end, the 
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reasons for reading anxiety are elucidated and the effects of reading anxiety on language 

learning will be elaborated. In the lights of the diffuse body of related research, it is investigated 

why reading in a FL is anxiety provoking to some students. Under the framework drawn in this 

study, certain major suggestions as to the integration of instructional and efficient anxiety 

coping skills into EFL classroom settings will be presented both in practice and theoretically. 

And finally, a number of classroom techniques and strategies to reduce reading anxiety are 

proposed. 

Keywords: anxiety, reading anxiety, language learning. 

 

 

Receptive Vocabulary of University Students in CLIL Instruction 

Dilşah Kalay 

 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) has recently attracted the attention of 

practitioners in the language teaching field. As the name suggests, CLIL is an approach built 

upon teaching content-based area through a language as a medium. For such a language learning 

process, one of the important language aspects is vocabulary. Regarding vocabulary 

knowledge, the number of words language learners know - vocabulary size - and how well they 

know those words - vocabulary depth - (both as receptive dimension of word knowledge) are 

crucial foci to consider in language learning. Therefore, the primary concern of the present 

study is to examine the effects of CLIL approach on receptive vocabulary knowledge of 

preparatory school students in a state university. Accordingly, three levels (2000th, 3000th and 

Academic levels) of Vocabulary Levels Test (VLT) by Schmitt, Schmitt and Clapham (2001) 

and Word Association Test (WAT) by Read (2000) are administered to the participants before 

and after CLIL treatment. The findings indicated that the subjects’ size of vocabulary 

knowledge has significantly differed with CLIL instruction in time, which means that CLIL 

instruction has been found to be successful for developing both general and academic 

vocabulary knowledge. In a similar vein, an increase in the depth of vocabulary knowledge of 

participants alongside with the CLIL instruction has been observed. Within this perspective, it 

could be asserted that participants’ quality of vocabulary knowledge evaluated through WAT 

seems to have improved with CLIL treatment. Further research including less frequent words 

as well as the productive aspect of word knowledge might shed light on impacts of CLIL 

treatment on vocabulary development of language learners, especially university students. 

Keywords: CLIL, receptive vocabulary knowledge, size, depth 
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Auditory-Visual Speech Perception and Second Language Instruction 

Doğu Erdener 

 

Speech perception is not just an auditory phenomenon but an auditory-visual one: we process 

lip and face movements during speech as demonstrated by research in the past four decades as 

well as paradigms such as the McGurk Effect – an illusory experience in which conflicting 

auditory and visual (face and lip movements) speech information results in a percept that is 

available in neither modality. This paper has three purposes: (1) to present the current state of 

cross-language studies in auditory-visual speech perception from an applied perspective; (2) 

how studies in auditory-visual speech perception are relevant to both second language (L2) 

research and instruction; (3) how the knowledge from this research is / can be applied to 

grammatically and phonotactically distinct languages such as English and Turkish – the latter 

of which is in need of more research than presently available. While the necessity to study 

Turkish as an L2 is elucidated here from an experimental psychology point of view, the need 

for this scrutiny is highlighted from an applied and instructional stance as well. 

 

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisini Geliştirebilecek Bir 

Çalışma: Dikte 

Durmuş Barış Kır 

 

 Dilin iletişim aracı olarak kullanılması dört temel dil becerisiyle gerçekleşir: Anlama 

becerileri olan dinleme ve okuma; anlatma becerileri olan konuşma ve yazma (Karadağ ve 

Maden, 2014). Bu becerilerden yazma becerisi, en son kazanılan beceridir ve bir süreç 

gerektirdiğinden öğrencilerin zorlandığı becerilerden biridir. Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenen öğrenciler de yazma becerisinde zorlanmaktadırlar. Çünkü yazmada hem anlam hem 

de yazım ve noktalama açısından doğruluk gerekmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 

öğrencilere yazma çalışmaları yaptırırken öğrencilerin seviyeleri göz önünde bulundurularak 

konular seçilmelidir. Öğrencilerin seviyelerine bakılmaksızın gerçekleştirilen yazma 

etkinlikleri anlamda, yazım ve noktalamada sorunlar yaratarak öğrenciyi yazmaya karşı 

önyargılı duruma getirmektedir. Bu nedenlerle, öğrencilerin seviyelerine göre hazırlanan çeşitli 

etkinlik ve çalışmalarla yazma becerilerinin gelişimi sağlanabilir. Bu çalışmalardan biri olan 

diktenin yabancı dil öğretiminde çok önemli bir yeri vardır. Öğrenilen dile ait kelimenin ve 

dolayısıyla o kelimenin içinde bulunduğu cümlenin yazılması gerekir. Dikte çalışmalarının 
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kelime ve cümleleri doğru olarak yazma becerisini geliştirmesinin yanında önemli bir başka 

yararı da öğrencinin ezberini geliştirmesidir (Güzel ve Barın, 2013). Öğrencilerin seviyelerine 

göre seçilen metinlerle yapılan dikte çalışmalarıyla öğrenciler; dil bilgisi kalıplarını cümlelerde 

görerek pekiştirebilecek, yazım ve noktalama kurallarına dikkat ederek yazabilecek, ezberlerini 

geliştirebilecek, yeni kelimeler ve güzel yazı yazmayı öğrenebilecek, yazmanın yanında 

dinleme ve okuma becerilerini de geliştirebileceklerdir. Bu çalışmanın amacı; yabancı dil olarak 

Türkçe öğrenen öğrencilere dikte çalışması uygulayarak ve uygulanan bu çalışmayı 

değerlendirerek, öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimini sağlamaktır. Araştırmada nitel 

araştırma modellerinden biri olan durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu Yıldız TÖMER’de B2 seviyesinde öğrenim gören 20 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler 

doküman incelemesi tekniğiyle, araştırmacı tarafından B2 seviyesi göz önünde bulundurularak 

geliştirilen metinden elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz 

tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin dikte 

çalışması süreci ve sonucuna yönelik durumları tespit edilmiş ve öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: yabancı dil olarak Türkçe, Türkçe öğretimi, yazma eğitimi, dikte 

 

 

An Overview of English Language Teacher Training Programs in Turkey: A Journey 

from Past to Future 

Ekrem Solak 

 

The purpose of this study was to present an overview of English Language Teacher Training 

Programs in Turkey from past to present and from present to future. English Language Teacher 

Training Programs have been operating in Turkey since 1940s. The first program was opened 

under the umbrella of “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” as a two year 

program. In 1982, the program was placed under the faculty of education at the present 

universities. This was a qualitative study and document analysis method was used for data 

collection. In this study, English Language Teacher Training Programs were analyzed in terms 

of numbers through years, student quota, distribution of gender, the number of teaching staff 

and titles, the classification of high schools graduated, number of enrolled international 

students, rate of students participating in student exchange programs like Erasmus+, Mevlana 

and Farabi and students’ preference of the program. The results of the study revealed that there 

were currently 56 ELT Departments both at state and private universities in Turkey in 2016 

though the number was 17 in 1996. There were totally 254 teaching staff with a title of Ph.D. 
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at state universities, the number was 59 at private universities. While the quota for ELT 

Departments at state universities was 2983 in 2016, the quota for private universities was 811. 

The result of the study suggested that the quota for ELT Departments should be revised by 

coordinating Ministry of National Education in accordance with the needs and number of 

teaching staff. The research concludes with other suggestions on the revision of the ELT 

Departments in some aspects.  

 

 

Developing Intercultural Competences by Using Short Stories “To Room Nineteen” and 

“Sessizlik” 

Elif Güvendi Yalçın, Betül Özcan Dost, Esen Genç 

 

Language and culture cannot be separated. In that sense, culture affects the language spoken. 

Although there is a close relationship between language and culture, this is ignored throughout 

centuries by many teaching methods and approaches. As a result, language learning becomes 

mere memorization of grammar structures and patterns and using them in artificial classroom 

settings. Since language and culture are inseparable from each other, it becomes inevitable to 

teach culture in foreign language learning. Lately, this situation has changed a lot with new 

teaching methods like Communicative Language teaching.  The new and the big target of 

foreign language learning is to develop students’ intercultural communicative competence.  

According to The Council of Europe's Common European Framework, the aim in foreign 

language learning and teaching should be raising individuals who can use the language and to 

develop socio-cultural competence which means being able to act and behave in the foreign 

language. In order to achieve this aim, students need to develop their intercultural dimension 

through the learning process.  

Keywords: language, culture, intercultural competence  

 

 

Using Movies With and Without Subtitles in Efl Classrooms 

Elif Güvendi Yalçın, Esen Genç, Betül Özcan Dost 

 

Many English language instructors and scholars alike have been interested in searching the 

effectiveness of various methods and strategies which might be used in the EFL classes so as 

to enable pupil’s acquirement of language skills and enhance the learning and teaching process. 
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A great deal of studies have been conducted to reveal the role of movies in a language learning 

environment. The results of these studies demonstrate that movies in EFL classrooms have a 

significant role in the language learning and teaching environment.  

The type of the movies used in classrooms is also another important issue. Animated movies 

have been popular recently not only among the children but also among the adult students who 

want to learn English as a foreign language. They are being used by English instructors in order 

to attract the attention of students and make them acquire the target language in an effective 

and fun way. Sometimes these movies are watched with English subtitle or Turkish subtitle or 

without any subtitle. What the most effective method is the question among instructors.  

Hence, the aim of this study is to determine the differences between these methods. Three 

groups in the same level watch the animated movie “Ratatouille” using these three methods. 

Afterwards, students are asked to answer certain questions about the movie to evaluate the 

differences between the groups.  

Keywords: movie, English subtitle, EFL learners, animation, Turkish subtitle 

 

 

Yabancı Dil ve Fen Bilimleri Öğretmen Yetiştirme Programlarında Teori Kavramının 

İrdelenmesi 

Elif Omca Çobanoğlu, Hanife Nâlân Genç 

 

Bu çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu tarafından, Eğitim Fakülteleri öğretmen yetiştirme 

lisans programları için standardize edilmiş programlarda teori (kuram) kavramının ne şekilde, 

hangi ders ve kapsamda yer aldığı ders tanımları özellikle yabancı dil ve fen bilimleri ölçüt 

alınarak araştırılmıştır. Araştırma, 2017 yılında halen yürürlükte olan program esas alınarak 

İngilizce, Fransızca, Almanca ile Fen Bilgisi Öğretmenlikleri lisans programlarında 

yürütülmüştür. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada, eğitim fakültesi yabancı diller ve fen 

bilgisi öğretmen yetiştirme lisans programlarında teori kavramının alan eğitimi dersleri, alan 

seçmeli ve/ veya genel kültür seçmeli dersler olmalarına bakılmaksızın ne şekilde yer aldığı ve 

nasıl bir tanımla karşılık bulduğu araştırılmıştır. Bunun sonucunda da ders içerikleri 

bağlamında teori kavramının programlara göre hangi şekilde yer aldığı ve anlamının ne yönde 

değiştiği saptanmıştır. Bu saptamayla teori kavramının farklı lisans programlarında nasıl 

algılandığını ve ilgili programlarda ne oranda etkin olduğu ortaya konulmuştur. Kuramın 

bilimsel kuram anlamı taşıdığı dikkate alındığında, esas olarak kavramın bilimsel yönteme 

dayandığı ve bu dayanağın da tutarlı bir yaklaşımla modern bilimin gerektirdiği ölçütlere uygun 
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biçimde açıklanması gerektiği açıktır. Bir düşüncenin genel, soyut ve akılcı olması anlamı 

taşıyan teori kavramının bir olayın, olgunun doğrulanmış gözlem ve deneyler yoluyla oluşmuş 

açıklaması olması yanında bir düşünce sistemini de imlediği kabul edildiğinde Eğitim 

Fakülteleri öğretmen yetiştirme lisans programlarındaki yeri ve önemi daha da artmaktadır. 

Bilimin doğduğu, paylaşıldığı ve yayılım yaptığı üniversitelerin insan yetiştiren ve insanı 

odağına alan fakültelerinden biri olan eğitim fakültelerinde bilim ve bilimselliğin toplumun 

geleceğinin güvencesi olduğu unutulmamalıdır.  Gelişen teknoloji ve değişen dünya koşulları 

ile birlikte disiplinler arası etkileşim ve iletişimin önem kazandığı günümüzde, eğitim 

fakülteleri öğretmen yetiştirme programların bilimselliklerini artıran ve geliştirilmesine yön 

veren temel ilkeler olarak bu kavramın değerlendirmeye alınması gerektiği sonucu ortaya 

çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: eğitim fakültesi, öğretmen yetiştirme, yabancı dil, fen bilimleri, bilim, 

teori 

 

 

Teacher Code Switching in EFL Classroom: 

From a Conversational Analysis Perspective 

Emel Tozlu  

 

This study aimed to uncover the relationship between two types of teacher code switching- 

teacher initiated and teacher induced- and the pedagogical focus of the teachers. The data was 

gathered at Giresun University School of Foreign Languages. Participants are all elementary 

level students and 4 classroom hours were recorded and transcribed referencing the Jefferson’s 

transcribed system.  6 extracts, three of which are related to teacher induced code switching and 

the rest are representatives of teacher-initiated code switching, have been analyzed in detail to 

represent the research topic. Considering the data, it can be said that the teacher usually induces 

code switching when the pedagogical focus in on the vocabulary teaching.  On the other hand, 

when the pedagogical focus shifts from meaning to form, the teacher usually initiates the code 

switching to explain the possible meanings and the accurate use of the form in the context.  She 

switches from English to Turkish and occasionally from Turkish to English to explain the 

grammar pattern “can “for translating and checking the comprehension.  

Keywords: conversation analysis, teacher induced code switching, teacher-initiated code 

switching 
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The Effects of Digital Stories on Students’ Vocabulary Development in EFL 

Emel Tozlu 

 

This study investigated the effects of digital stories on EFL (English as a Foreign Language) 

Turkish students’ target vocabulary learning. The study was carried out at Giresun University, 

School of Foreign Languages with the participation of 70 elementary level EFL learners who 

were divided into two experimental and control groups.  37 target words were defined from the 

shorts stories chosen and a vocabulary test including these target words were administered as 

pre-and post-tests.  Both groups were assigned to read the given stories, and the experimental 

group created digital versions while the control group presented the summaries of the stories. 

The analysis of the data gathered from pre-and post-tests were analyzed statistically, and the 

results revealed that there was a statistically significant difference between the experimental 

and the control groups (p=.000 (two-tailed)) and the experimental group outscored the control 

group in term of the target vocabulary learning.   

Keywords: digital stories, target vocabulary, vocabulary learning 

 

The Effects of Interactive Whiteboards (IWB) on High School Students’ Motivation and 

Success in Turkish EFL Context 

Emrah Ekmekçi, Öznur Ekmekçi, Nesligül Gürler 

 

With the advent of Information and Communication Technologies (ICT) in recent years, 

countries have started to integrate technology into their curricula. Turkey has also launched 

various projects to catch up with the latest developments in the educational field. To this end, 

almost all high school classrooms have been equipped with Interactive Whiteboards (IWB). It 

has been reported in various studies that IWBs can promote interaction among students and 

provide them with more engaging activities. This study aims to find out the effects of IWBs on 

EFL students’ motivation and success in a state high school in Turkey. 52 high school students 

who were taking compulsory English courses participated in the study. Comparing traditional 

and IWB-furnished classes, the study revealed that the students who were instructed in IWB-

furnished classes achieved better than those who had traditional instruction without IWB.  It 

was also found that the students in IWB-furnished classes were more motivated and active in 

English courses.  

Keywords: ICT, Interactive Whiteboards, motivation, EFL students   
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Diller Arasi Etkileşimin Bir Sonucu Olarak Dil Kirliliği: Türkiye’deki İkinci El Araç 

İlanlari Örneği 

Emrah Ekmekçi,  İsmail Yaman, Mustafa Şahin 

 

Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerindeki sürekli devam eden gelişmeler, tüm insanların 

birbiriyle etkileşimini ve iletişimini son derece kolaylaştırmaktadır. Hiç şüphesiz bu etkileşim 

toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik alanlarda kendini göstermektedir. Diller arasında da 

bu etkileşim kaçınılmaz gözükmektedir. Türkçe de yıllardan beri değişik dillerle etkileşim 

içerisinde olmuş, belli dönemlerde o dillerden kelimeler Türkçe'de kullanılmaya başlanmış ve 

bazıları dilimize yerleşmiştir. Dilimize yerleşen kelimeler kültürlerarası iletişimin de etkisiyle 

çabucak benimsenmiş ve toplum tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Fakat 

özellikle İngilizce, Fransızca, ve Almanca başta olmak üzere diğer dillerdeki marka ve model 

isimleri Türkçe yazım ve ses kurallarına uymadığından ve bu markaların karşılıkları da 

bulunmadığından özellikle yazı dilinde büyük ölçüde dil kirliliğine yol açmaktadır. Bu 

çalışmada Türkiye'nin önemli çevrimiçi ikinci el araç alım satım sitesi olan sahibinden.com'da 

bulunan ikinci el araç satış ilanları marka ve model isimleri kullanımı açısından incelenmiştir. 

Bu betimsel çalışmada araştırmacılar belli bir tarihten geriye dönük olarak 10000 ilanı 

incelemiş ve yanlış kullanılan yabancı marka ve model isimlerini belirlemişlerdir. Daha sonra 

bu isimlerden yola çıkarak sitenin tümünde arama yapılmış ve yanlış kullanılan yabancı marka 

ve model ilanlarının sayıları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öncelikle marka isimlerinin 

birçok ilanda Türkçe sesletimleri ile yazıldığı (Şavrolet, Hundayi, Mitsubişi ), aynı şekilde 

model isimlerinin (İnsigniya, Aksent, Sivik) ve otomobil alanında kullanılan bazı yabancı 

kökenli kelimelerin yine Türkçe sesletim kurallarına göre yazıldığı belirlenmiştir. Kullanılan 

kelimeler sesletim açısından iki kategoriye ayrılmıştır. Birinci olarak, İngilizcedeki -tion ve -

line son eklerinin İngilizce okunuşları şeklinde -şın,ve -layn (Komfortlayn, Steyşın)  olarak 

yazıldığı saptanmıştır. Aynı şekilde batı dillerindeki kelimelerde sıkça bulunan yan yana iki 

sessiz harf arasına sesli harf veya iki sesli harf arasına sessiz harf getirmek suretiyle (Astıra, 

Fiyesta) kelimeler Türkçe sesletimine göre yazılmıştır. Çalışma sonucunda yabancı araç marka 

ve model isimlerinin ikinci el araç alım satım çevrimiçi ilanlarında diller arası etkileşimin ne 

ölçüde olduğu vurgulanmıştır. Aynı zamanda bu duruma bir çözüm olarak,  toplumun dil 

algısında ve kullanımında yanlış örnek teşkil etmemesi açısından verilen ilanların kontrolünün 

daha dikkatle yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: dil kirliliği, sesletim, Türkçe, yabancı kelimeler, marka 
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Gamifying Grammar Exercises Through a Game-Based Learning Platform to Enhance 

Accuracy 

Eren Uymaz 

 

The purpose of this research is to explore the effectiveness of gamifying grammar by using a 

game-based learning platform, Kahoot in increasing the use of acceptable grammatical patterns 

in student writing. It is also an attempt to discover the game’s potential to increase the 

motivation of EFL learners towards mechanical drill exercises. Participants are 22 Turkish EFL 

learners attending preparatory school at a state university in Turkey. It is an experimental 

research consisting of an experimental and a control group. Both groups have been implemented 

a writing test as a pre-test in which they are expected to narrate a story by using past simple, 

past continuous and time adverbs related with these tenses. The student papers were not 

evaluated in terms of coherence and style, but they were evaluated in terms of the correct use 

of past simple, past continuous and time adverbs. The pre-test was evaluated by one native 

speaker instructor and two Turkish instructors. The researcher has been conducting mechanical 

drill exercises on the abovementioned grammar topics with the experimental group at 

intermitten doses for the last two weeks and will continue to do so in the following four weeks 

with the help of a game-based platform, Kahoot. All the activities have been implemented 

during in-class sessions. The control group has taken no such treatment. The experimental 

group have also conducted mini writing tasks in an omnipresent manner by using the instant 

messaging application WhatsApp. The post-test will be conducted four weeks later when the 

semester ends for both groups. The post-test will also be evaluated by the same instructors. It 

is intended that gamifying grammar and using an instant messaging application would decrease 

students’ grammatical errors in their writing. 

 

 

Online Education: What do prospective English teachers think about using it in foreign 

language teaching? 

Eylem Perihan Kibar, Zekiye Özer 

 

Technological developments have influenced language teaching and learning process to a great 

extent by providing new techniques to the educators as in the other fields of the education. 

Online education is one of these innovations, brought by technology, in the field of language 

education. When it is compared to traditional education, online education provides more 
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opportunities to both learners and teachers especially in terms of offering authentic materials 

and improving learners’ communication skills. That is why, it is one of the hotly- debated topic 

among researchers.  The primary aim of the present study is to collect information about 

opinions of English language teacher candidates about online education. In order to reach that 

aim, 150 pre-service English language teachers studying at three different state universities 

were asked to complete a questionnaire, which consists of 26 items. Teachers are an important 

factor in the process of implementing online education. Since they will be future’s English 

teachers, identifying their attitudes towards online education is essential. That is why, 

prospective teachers were chosen as participants. The results will be analyzed depending on the 

variables such as gender, grade level (3rd and 4th) and Grade –Point Average. GPA of the 

participants will be categorized as high, mid, low according to their responses by the 

researchers. The data will be analyzed by using SPSS 21 (Statistical Package for Social 

Sciences). Descriptive statistics and ANOVA test scores will be applied to analyze the 

variables.  When the results of the current study are analyzed, it is expected that teacher 

candidates have positive attitudes towards online education.  

Keywords: online education, pre-service teacher, English language teaching, technology  

 

 

Disiplinler Arası Yaklaşım Bağlamında Türkçe Eğitimi Lisans Programlarında 

Okutulan Seçmeli Derslerin Değerlendirilmesi 

Ferhat Çiftçi 

 

Türkçe öğretimi, ana dili bağlamında eğitim-öğretim süreçlerinin bütün kademelerinde yer alan 

temel öğretim alanlarından biridir. Yaşam içerisinde bireysel ve toplumsal varlığın devamı, 

kültürel etkileşim ve eğitsel formasyon için dile ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç dil bilinci, dilin 

kültürel ve işlevsel boyutu gibi durumları söz konusu etmektedir. Türkçe öğretimi, bu 

doğrultuda bireylerde dil becerileri olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazmanın gelişimini 

sağlayan bir disiplindir. Bu becerileri, sadece dil kavramı etrafında, kendi içine dönük olarak 

düşünmek yanlıştır. Hem kendi içinde hem de diğer disiplinlerle bir ilişki durumunu söz konusu 

etmek gerekir. Çünkü eğitsel unsurlar ve süreçleri, yaşamdan bağımsız bir şekilde ele almak 

mümkün olmayıp bu konuda bütüncül bir yaklaşımın sergilenmesi gerekmektedir. Disiplinler 

arası yaklaşım, farklı alanların kesişen noktalarını söz konusu etmek ve bu şekilde alanlara 

hareket kabiliyeti sağlamak bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca alana dair bilgilerin farklı 

boyutlarda ele alınmasını sağlayarak bir tutarlılık durumu da oluşturmaktadır. Bu nedenle genel 
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olarak dil öğretiminin özel olarak da Türkçe öğretiminin disiplinler arası yaklaşım ile 

değerlendirilmesi gerekir. Türkçe öğretim programlarına bakıldığında, disiplinler arası 

yaklaşımın vurgulandığı ve çeşitli açılardan ele alındığı görülür. Türkçe eğitimi lisans 

programlarında, Türkçe öğretmeni adayları alan eğitimi ve genel kültür derslerini zorunlu 

olarak almaktadırlar.  Bunların yanında programlarda farklı bazı seçmeli derslerin de 

okutulduğu görülmektedir. Alan eğitimi, genel kültür dersleri ve seçmeli derslerin 

programlarda birlikte yer almasının disiplinler arası yaklaşımla ilişkisi bulunmaktadır. 

Disiplinler arası yaklaşımın bu derslerin içeriklerine ve verilmesi konusunda yöntem ve 

tekniklere etki ettiği de görülmektedir. Bu çalışmada, Türkçe eğitimi lisans programlarında 

okutulan seçmeli derslere odaklanılmış ve bunların disiplinler arası yaklaşım doğrultusunda 

nasıl bir çerçeveye sahip oldukları yoklanmaya çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: dil, Türkçe öğretimi, Türkçe eğitimi lisans programları, seçmeli dersler, 

disiplinler arası yaklaşım.  

 

 

Çeviri Eğitiminde Yabancı Dil Öğretimine Eleştirel Bir Bakış 

Filiz Şan 

 

Üniversitelere bağlı Dil bölümlerinin amacının yabancı dil öğretmek olduğu düşüncesi, 

geçmişten bu yana toplumda yer etmiş bir bakış açısıdır. Bu çerçevede oluşan beklenti, 4 yıllık 

üniversite eğitimi boyunca yabancı dilin öğretilmesidir. Buna göre, Dil-Edebiyat, Öğretmenlik 

ve Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümlerinin amaçlarının ve içeriklerinin temelden 

farklılaştığı görmezden gelinerek, söz konusu bölümlerin varlığı yabancı dil öğretimine 

indirgenmektedir. Oysa akademik çeviri eğitiminin amaçları arasında yabancı dilin 

öğretilmesine yer verilmediği, konuyla ilgili kaynaklar incelendiğinde görülmektedir. Bununla 

birlikte yabancı dil çeviri eğitiminin ön koşullarından biri olarak ifade edilmektedir. Buna göre 

eğitimden beklenen ile eğitimin amacı uyuşmamaktadır.  

Bu çalışmada akademik çeviri eğitiminde yabancı dil öğretimin yeri/yersizliği, bilimsel 

kaynaklar üzerinden açıklanacaktır. Bu amaçla çeviri konusundaki bakış açısı ve buna bağlı 

olarak çeviri eğitiminden beklenenler betimlenerek somutlaştırılacak ve akademik çeviri 

eğitimi açısından nasıl ele alındığı irdelenerek, çeviri eğitiminde yabancı dilin yeri ve yabancı 

dil öğretiminin yersizliği ortaya koyulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: çeviri eğitimi, yabancı dil edinci, yabancı dil öğretimi, yabancı dil    
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Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ölçütleri/THMFNS Ö 

Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi 

Gonca Demir 

 

Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan 

kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı 

direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız 

özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı ölçütleri 

ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, müzikolojik 

yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/icra gösterim 

teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin 

kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de 

Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde 

de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel standartlarca varlığı-kullanılabilirliği çeşitli alanlar 

üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona 

aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği dilbilimi-müzikoloji 

kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır. 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki 

dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ SBE 

Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, İTÜ SBE Müzikoloji 

ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil 

bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye 

Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, konuşulan 

lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha 

içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar 

üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu 

Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme 

çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses 

bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini 

transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma 

seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok 

sayıda transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir 
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sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri 

üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir.  

1. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı kapsamında sunulacak olan bildiri 

aracılığıyla; fonoloji/morfoloji/formoloji/leksikoloji/tipoloji/sematoloji özellikleri ekseninde 

yapılanan sesbilgisi/şekilbilgisi/biçimbilgisi/sözbilgisi/türbilgisi/içerikbilgisi ölçütlerinin Türk 

Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon 

süreçleri Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA, sesbilgisi ölçütleri, şekilbilgisi 

ölçütleri, biçimbilgisi ölçütleri, sözbilgisi ölçütleri, türbilgisi ölçütleri, içerikbilgisi ölçütleri, 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ölçütleri/THMFNS Ö. 

 

 

Teaching Idioms through Etymological and Visual Channels in EFL Classrooms: 

Techniques Based Perspective 

Görkem Bektaş 

Figurative language has important role because of the widespread use of idiomatic expressions 

in daily life. However, idiomatic expressions are avoided in EFL classrooms since they are not 

understood easily. In addition, they are confusing both learners and teachers as they have 

metaphor meaning. This study aims to find out the effective techniques that can be implemented 

to teach idioms. For this, three different techniques were implemeted. The study was conducted 

with 60 homogenous learners who are at intermediate level. All participants are from 

preparatory year at Necmettin Erbakan University. Learners were divided into three different 

groups randomly. Each group had 20 learners. The learners were administrated a pre-test that 

consists of 28 idioms to understand whether they know the idioms or not. After pre-test 20 

idioms were decided to teach since students were familiar with 8 idioms. The same set of idioms 

were taught through etymological elaboration, showing pictures and videos that include both 

literal and metaphor meaning of idioms. The study took five weeks. A post-test, which is in the 

same format as pre-test, was administrated. It was found out that how effective each technique 

is after data collection. Item analysis was done, too. According to the results of the study, 

watching video is the most effective technique The least effective technique is showing pictures 

when compared to other techniques. These results can be beneficial for educators, learners and 

writers. In addition, teaching through videos which include both literal and metaphor meaning 

of idioms is a new technique in this study. It contributes to the field since teaching through 

videos was studied for the first time. 
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Spanish, Conversations, and Photography: Understanding a Community through the 

Building of a Digital Archive 

Graciela Vidal 

 

Applying social context to the curricula and helping our Spanish language students to get to 

know the local Latino community are long term goals in our language classes to bring 

authenticity to the classroom. This project focuses on the exploration of the impact of preparing 

a digital archive with photographs and interviews of the Durham Latino Community on the 

Civic Engagement of a group of undergraduate students taking a course of intermediate Spanish 

at Duke University. Students in this course that combine language and culture learning, as well 

as photography prepared a digital archive of the local Durham Latino community, which will 

be made public online, using photography and narratives. This class will be repeated in the Fall 

2017 semester, and the work of those students will be added to this archive, as well as the work 

of future students. Through class academic work on their interactions with this community, 

students came to a better understanding of the Durham Latino community and this has resulted 

in plans of longer term goals of civic engagement commitment. To create such digital archive, 

these Duke undergraduate students in this Spanish course needed to approach the Latino 

community, interviewed them, took images, and wrote about them so as to reflect on their 

cultural values and traditions. Photovoice, which is a participatory action method, was used 

with a modification. To explore the impact on the civic engagement experience of these students 

of taking pictures, interviewing and ultimately creating a digital archive of this community, 

these students worked in collaboration with their interviewees in the selection of these pictures. 

I will share pitfalls and prospects in applying an ethnographical tool (photovoice) to a language 

and civic engagement class in Spanish, as well as the students’ perception of this project by the 

end of the Spring 2017 semester. I will also share the digital archive and future plans and 

improvements for this course. This presentation will be valuable for professors who teach 

foreign language and service learning or civic engagement courses because it will focus on the 

combination of taking students to an enhanced level of cultural awareness and competence as 

well as improving their languages skills for a meaningful engagement with the local community 

that speaks the language. 
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The Use of Humour in Foreign Language Educational Contexts 

Gülay Er 

 

It is agreed that humour has a strong social function in everyday life, and thus  it establishes a 

positive emotional climate and a sense of intimacy between people. From this aspect, it can be 

said that humourous materials or activities could be exploited in educational settings, more 

specifically, in the language classroom to create a positive and relaxed classroom atmosphere, 

which would increase learners’ interest and motivation, and that in this way the learners could 

be encouraged to involve in the class activities and thereby in the language learning  process. 

This study mainly focuses on the use of humour as a pedagogical tool in the foreign language 

teaching settings, which could sometimes be fertile grounds to produce spontaneous jokes. First 

there will be some remarks on the nature of humour and its different taxonomies, along with 

some illustrations, which have been collected from different sources.  More precisely, the study 

aims at discussing the direct and indirect impact of laughter on language learning, and 

introducing types of humour that involve linguistic creativity, which could help to enhance the 

learners’ metalinguistic awareness. The ultimate purpose of the present study is to provide some 

recommedations on how jokes and puns could be made use of to develop the learners’ linguistic, 

communicative and socio-cultural competence, and some critera in choosing humourous 

materials and integrating them into the teaching process.  

 

 

Türkçe Ders Kitapları Üzerine Hazırlanan Lisansüstü  

Tezler Hakkında Bir Meta-Analiz Çalışması 

Gülşen Can 

 

Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi çalışmalarında ilköğretim düzeyindeki çocuklara dinleme, 

konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerinin öğretilmesi amaçlanmakta ve bu amaç 

doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı başkanlığında ilköğretim birinci ve ikinci kademe sınıflar 

için Türkçe ders kitapları hazırlanmaktadır. Türkçe derslerinde öğretmenin “el kitabı” 

konumundaki Türkçe ders kitaplarının niteliği, öğrencinin kendi anadilinin sınırlarını öğrenme 

noktasındaki niteliğini de büyük oranda etkilemektedir. 

Okullardaki eğitim sürecinde dersler, öğretmen ve öğrencinin yol haritası konumundaki “ders 

kitapları”na göre işlenmektedir. Türkçe Programı kapsamında hazırlanan ve Türkçe dersinin 

ana materyali olan Türkçe ders kitapları, dil eğitimini veren öğretmen ve bu eğitime tabi tutulan 
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öğrenci için sürecin sağlam bir şekilde ilerlemesi bakımından büyük öneme sahiptir. Türkçe 

ders kitaplarının bu önemi dolayısıyla, ilgili alanda yapılan akademik çalışmalar bazı dış ve iç 

unsurları bakımından incelenmiş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Tez türü, kitap türü, bu 

konuda çalışma yapan akademisyenler, kitapta seçilen inceleme alanları gibi 11 farklı konuda 

sınıflandırmalara tabi tutulan 175 tezin araştırma sonuçlarıyla; kitap incelemelerinin Türkçe 

Eğitimi ve Öğretimi alanındaki yıllara göre gelişimini, hangi üniversitenin ve hangi 

akademisyenlerin bu konuda daha fazla çalışma yaptığını, hangi alanların çalışıldığı ve 

böylelikle hangi alanlarda çalışmaların eksik kaldığı gibi sorulara cevap verilebilecektir. 

İlköğretimde Türkçe derslerinin diğer tüm derslerin temelini oluşturduğu ve çocuğun dil edinim 

sürecinde olduğu düşünülerek dil öğretiminin tüm bu derslere kaynaklık ettiği kabul edilirse, 

Türkçe dersinin ve dersin ana materyali olan Türkçe ders kitabının önemi bir kez daha 

anlaşılacaktır. Bu çalışma, Türkçe ders kitaplarının ilköğretimdeki yerinin önemine vurgu 

yapmakta ve yapılan çalışmaları belirli şekillerde niteleyerek, yapılacak olan çalışmalar için 

fikir vermeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: dil öğretimi, türkçenin eğitimi, ders kitapları, meta analiz 

 

 

An Investigation of High School EFL Teachers’ Oral Error Treatment Preferences with 

a Focus on Register from a Sociolinguistic Perspective 

Gürşen Sarıaltın 

 

Errors are significant in view of providing the teachers with an opportunity to reveal what 

learners know and need to know. Thus, the concept of error correction in language classrooms 

has attracted the attention of researchers and practitioners in the field. Because of the significant 

role of errors in the learning environment, this study focused on the treatment of language errors 

in EFL classrooms, particularly on the correction of oral errors. It approached the corrective 

feedback (CF) concept from sociolinguistic perspective with a focus on register. A qualitative 

study was conducted in order to gather data. The focus was on whether errors were treated or 

not, whether feedback on register was provided or not, what errors were treated through what 

kind of error correction techniques, and during which activities the errors were treated. In order 

to gather data five ELT teachers in Turkish state high schools were involved in the study. Each 

teacher was asked to record 2 hours of classroom audio using a smart phone, being 10 hours in 

total. The audio recordings were then transcribed for evaluation of the error treatment. The 

feedback types were identified based on the taxonomy of Lyster and Ranta (1997). The results 
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demonstrated that recasts and explicit correction were the most widely used corrective feedback 

types. The majority of errors were concerned with the grammar or phonology, and the teachers 

provided error correction for these errors the most. It was also observed that the teachers did 

not consider the sociolinguistic perspective while they were treating the errors. However, the 

study revealed that fluency was encouraged especially in speaking activities. 

Keywords: errors, error analysis (EA), oral corrective feedback, EFL learners 

 

 

Yabancı Dil Öğretiminde Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Yeri ve Önemi 

Halil Aytekin 

 

 Çocuk ve gençlik edebiyatı, son zamanlarda yabancı dil öğretiminde başvurulan otantik bir 

materyal olarak dikkat çekmektedir.  Bu  edebiyat, masal, öykü, roman, şiir, destan, efsane, 

biyografi, anı, çocuk şarkıları, gezi yazıları, çizgi romanlar, çocuk gazete ve dergileri, bilimsel 

buluş ve doğa olaylarını anlatan türleriyle yabancı  dil  öğretmenleri  için  oldukça  zengin  bir 

doküman oluşturmaktadır. Her bir tür, kendine özgü yapısıyla, konu ve kahramanlarıyla, 

farklılık göstermekte ve böylelikle öğretmenin öngördüğü hedeflerin gerçekleştirilmesine 

yarayan önemli bir araç olmaktadır. Çocuğa görelilik ilkesine göre hazırlanmış bu edebiyat 

ürünlerinin çocuğun gelişim sürecinde yadsınamaz katkıları vardır. Çocuk ve gençler, bu 

edebiyat ürünlerinin kendilerine sunduğu dilsel ve görsel iletiler sayesinde, insanları ve hayatı 

daha iyi tanır, bilgi seviyeleri yükselir, hayal yetileri genişler, insanlara ve çevreye karşı 

duyarlılıkları artar, değişik ifade tarzları, güzel konuşma ve yazma becerileri gelişir, dilin 

inceliklerini öğrenirler. Kısacası bu edebiyat eserleri bireyin dilsel, zihinsel ve sosyal gelişimine 

önemli derecede etki eder. Çocukluk dönemi dil gelişiminin temelini oluşturan süreci kapsar. 

Bu dönemde dil becerisi yaşayarak öğrenme yoluyla gelişir. Çocuk, anlama, istek ve arzularını 

anlatma eğilimine girer. Çevresiyle direkt bir iletişime geçer.  O halde çocuk,  kendisine dilin 

inceliklerini sezdirecek, değişik ifade tarzlarını öğrenmesine yardımcı olacak çocuk edebiyatı 

ürünlerine ihtiyaç duyar. Bu açıdan, çocuk ve gençlik edebiyatı, çocukların yabancı dil 

becerilerinin gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenir. Öğrencilerin hedef dilde yetkinliğe 

ulaşmalarına, farklı bir kültürü tanımalarına, kendi vizyonlarını oluşturmalarına ve bizzat 

kendilerini keşfedip kişiliklerini oluşturmalarına aracılık eder. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve gençlik edebiyatı, yabancı dil öğretimi, masal, öykü, çizgi 

roman, çocuk şarkıları, çocuk gazere ve dergileri. 
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The Effects of Using Voscreen on Adult EFL Learners’ Paraphrasing Skills 

Hamide Nur Ünal 

 

Teaching writing is one of the most important parts of language teaching. It is also one of the 

productive skills, which makes it even harder to teach. Writing skill has many sub-skills, and 

one of them is paraphrasing, which is writing the same thing with different words. This skill 

requires the learners to use a wide variety of words and grammar structures. The learners 

struggle a lot to rewrite the sentences accurately. Traditional rewrite exercises may make this 

process dull or boring. A solution for this problem can be Using ICT tools to teach the skill 

mentioned earlier. If integrated effectively, ICT tools can offer many advantages to language 

teaching.  A language learning application that can enliven the writing lessons can be Voscreen. 

This study has investigated the effects of using Voscreen and traditional exercises on the 

learners’ paraphrasing skills. The study adopted an experimental design. Both experimental and 

control groups consist of 15 adult EFL learners. Their ages range from 23 to 35. The 

triangulation of data has been established by semi-structured interviews, a questionnaire, and 

pre- and post-tests. There has been an 8-week-implementation of Voscreen between pre- and 

post-tests. The control group has been instructed traditionally through rewrite exercises. The 

experiment group has used Voscreen both inside and outside the classroom. The quantitative 

data obtained from the pre-and post-tests and the questionnaire show that there has been 

improvement in the experimental group’s paraphrasing skills and their attitudes towards rewrite 

exercises. Data suggests that the experimental group performed better than the control group in 

the post-test.   

Keywords: writing, paraphrasing, ICT tools, rewrite 

 

 

How do we apologize:  

A cross-cultural study between Turkish and Portuguese EFL learners 

Hande Çetin, Cemal Çakır 

 

As there have recently been more opportunities, owing to globalization, for communication 

between nonnative speakers of English (NNSE) and native speakers of English (NSE), and 

between NNSE and NNSE, English as a lingua franca is getting more significant. This new 

phenomenon requires a new notion of communicative competence and thus of teaching 

pragmatics (Alptekin, 2002; Kecskés, 2000a, 2000b). This study aims to find out (a) if Turkish 



59 
 

and Portuguese EFL students have differences in their uses of English semantic formulas of 

apology, (b) if there is any, if task-based pragmatics teaching helps them change their 

differences in the use of English semantic formulas of apology, and (c) if there is any cultural 

differences in the realization of apology between Turkish and Portuguese EFL learners in terms 

of individualism and collectivism. A pre-test/post-test experimental model was used in the 

study.18 participants comprised the sampling group and a Discourse Completion Task (DCT) 

by Cohen and Olshtain (1981), labeled ‘Apology Instrument’, was used to collect the data. The 

data gathered was analyzed with content analysis technique. The participants received a 4-week 

pragmatics teaching on the speech act set of apologies through authentic task-based activities. 

The analysis of the responses in eight situations in the pre-test DCT of the two subject groups 

revealed that contrary to the expected collectivistic culture traits in both groups, the Portuguese 

subject group showed more individualistic traits. The pre-test/post-test comparison revealed 

that both groups showed differences in terms of variety, distribution, and frequency of the 

semantic formulas after receiving 4-week teaching. We found that two groups showed more 

similarity in the frequency order of semantic formulas in the post-test than that in the pre-test. 

Keywords: pragmatics, speech acts, apologies, semantic formulas, DCT 

 

 

The Use of Negotiation Strategies: A Sample of Gazi University 

Hande Çetin 

 

Culture is one of the vital concepts in language learning and teaching, but it is also one of the 

concepts which are hard to define. Spencer-Oatey (2008) argues that it influences “each 

member’s behavior and his/her interpretations of the ‘meaning’ of the other people’s behavior” 

(p. 3). Considering the lingua franca status of English, intercultural communication and thus 

gaining awareness about it and developing intercultural communication competence gains 

much significance. Negotiation strategies are one of these culturally influenced, interpreted, 

and implemented concepts, but also they are employed in the intercultural settings and for that 

matter there is an obvious need to find out the cultural tendencies in the negotiation strategy 

use, and gain awareness about these possible differences in order not to give way to 

communication breakdowns in intercultural communication settings. Current study whose 

design was Descriptive Model aimed to find out the tendency of Turkish people in negotiation 

strategy use using a scale of 16 items, which was developed by the researcher. The scale had 

16 items about the three main negotiation strategies which are competitive, collaborative, and 
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subordinative. In order to ensure the construct validity of the scales, Exploratory Factor 

Analysis (EFA) was made, and reliability co-efficient of the scales were calculated with 

Cronbach Alpha internal consistency co-efficient. The correlation between the items and the 

whole scale was calculated through calculation of the sum of the items correlation. The 

negotiation strategy survey was administered to 96 4th grade university students in Turkey. The 

findings have showed that Turkish participants have a high tendency to use collaborative 

negotiation strategy, and the least preferred negotiation strategy by them is competitive strategy. 

When we consider the significant role of cultural tendencies in the intercultural communication, 

the findings shed a little light on the tendency of Turkish people in terms of negotiation.   

Keywords: intercultural communication, negotiation, negotiation strategies, culture  

 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin 

Belirlenmesi  (Samsun Örneği) 

Hanife Nâlân Genç, Elif Omca Çobanoğlu 

Bu çalışmanın amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümü’nde yer alan Fransız, Alman ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı öğrencilerinin 

bilimin doğası konularındaki görüşlerinin ne olduğunu, cinsiyetlerine, okudukları bölümlere 

göre farklılık gösterip göstermediğini ve bilgi düzeylerini saptamaya yöneliktir. Çalışmanın 

örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinden; Fransızca Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ve 

İngilizce Öğretmenliği programlarına devam etmekte olan toplam 60 öğretmen adayı 

oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili görüşlerini belirlemek 

amacıyla hazırlanan ölçek, Lederman ve Ko’nun (2004) “Bilimin Doğası Ölçeği”nden 

esinlenerek araştırmacılar ve bir uzmana danışılarak toplamda üç kişi tarafından hazırlanmıştır. 

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar nitel araştırma veri analizi yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. Katılımcılara ait yanıtların içerik analizi yapılmış ve bunun yanı sıra 

birbirleriyle karşılaştırılarak verilerden çıkan kavramlara göre kodlar belirlenmiştir. Bu 

kavramlar post pozitivist, pozitivist ve pragmatist yaklaşım olmak üzere yanıtlara göre üst 

kategorilere ayrılarak gruplandırılmıştır. Araştırma devam etmekte olmakla birlikte; öğretmen 

adaylarının daha çok post pozitivist anlayışa sahip olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan 

öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun verdiği yanıtlara göre bilimin değişebileceği, 

imgelem ve yaratıcılığa dayandığı temeli gibi bulgular ortaya çıkmıştır. Araştırmada kimi 

öğretmen adaylarının temel bazı bilimsel kavramlarda kavram yanılgılarına sahip oldukları 
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görülmüştür. Katılımcıların bilimin doğası ile ilgili anlayışlarında eksiklikler olduğu 

bulgulanmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının farklı anabilim dallarında olmaları ve 

cinsiyetleri bakımından düşüncelerinde önemli farklılıklar olmadığı görülmüştür. 

Üniversitelerde okumakta olan lisans düzeyindeki öğrencilerin, bilimin doğasını 

anlayabilecekleri dersler veya araştırma yöntemleri gibi temel derslerin içine bu konular 

konularak ve/veya bütünleştirilerek öğrencilerin bilimin doğasını daha iyi anlamalarının 

sağlanabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: bilimin doğası, öğretmen adayı, yabancı diller eğitimi, post pozitivist 

yaklaşım, pozitivist yaklaşım, pragmatist yaklaşım. 

 

 

Yabancı Dil Sınıfında Eğitsel ve Kültürel Araç Olarak Deyimler 

Hasan Atmaca, Ahmet Aycan 

 

Şüphesiz bir dilin, söz dağarcığının, kelime hazinesinin zenginliğini gösteren en önemli 

unsurlardan birisi de o dilde yer alan atasözleri ve deyimlerdir. Öyle ki toplumlarda yeri 

tartışılmaz olan deyimler dil öğretimi ve kültür aktarımında önemli rol oynamaktadır. Bu 

doğrultuda, Avrupa ülkeleri arasında birlik sağlamayı ve bu amacı kültürel alanda ortak 

etkinlikler uygulayarak gerçekleştirmeyi hedefleyen Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni 

’ne göre de yabancı bir dilde etkin olabilmek için o dilin dilbilimsel, toplum dilbilimsel 

özellikleri kadar kullanım özelliklerine ilişkin de bilgi sahibi olmak gerekir. Bir dili öğrenmek 

o dilin ve o dili konuşan topluluğun, toplumsal ve kültürel özelliklerine yönelik de bilgi sahibi 

olmayı gerektirir. Bu açıdan bakıldığında bir dilin kültürel ve kavramsal özelliklerini yansıtan 

deyimlerin yabancı dil öğretiminde kullanılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada kültür 

ögesi olarak kabul edilen deyimlerin yabancı dilin öğretilmesinde eğitsel araç olarak 

kullanılmasının, ne tür faydalar sağladığı üzerinde durulmuştur. Ayrıca deyimlerin sadece 

yabancı dilin öğretilmesine katkı sunmakla kalmadığı aynı zamanda yabancı dilde ve ana 

dilindeki deyimlerin benzer ve farklı kullanımlarının yabancı dil öğretimine yansıtılmasının 

kültürel farkındalık oluşturduğu ve öğrenenlerin kendi kültürleriyle hedef dilin kültürünü 

karşılaştırma fırsatı sağladığı da bir gerçektir. Bu bağlamda 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 

bahar yarıyılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fransız dili eğitimi anabilim dalı 2. sınıfta 

okuyan 25 öğrenciyle deyim çalışması gerçekleştirilmiştir. Fransızcada günlük hayatta sıkça 

kullanılan deyimlerden seçilen 30 deyim öğrencilerle sekiz hafta boyunca çalışılmıştır. Seçilen 

deyimlerin Fransızca tanımları yapılmış, Türkçe ne anlam ifade ettikleri açıklanmış ve son 
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olarak ana dilimizde benzer veya farklı kullanımların olup olmadığı incelenmiştir. Sonuç olarak 

öğrenciler günlük hayatta çoğu kez karşılaştıkları Türkçe deyimlerin de ne tür anlamlar 

taşıdığını ve hedef dilde bu deyimlerin benzer ve farklı kullanımlarının olup olmadığını 

öğrenmiş oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: yabancı dil, deyim, eğitsel araç, kültür 

 

 

Foreign Language Teaching Anxiety of English Language Teachers: 

Pre-service vs. In-service 

Hasan Şerif Baltacı 

 

This study aimed to investigate the feelings of foreign language teaching anxiety of pre-service 

and in-service teachers. Horwitz and his colleagues’ (1996) Foreign Language Teaching 

Anxiety Scale (FLTAS) was administered to find out whether there was a difference between 

the pre-service and in-service group regarding their foreign language teaching anxiety. A total 

of 60 pre-service and in-service teachers participated in the study. The results indicated that 

different levels of anxiety were measured in each group individually and there was a significant 

difference between pre-service and in-service foreign language teachers with respect to their 

FLTA. In the light of these findings, there is a need to carry out future studies to research ways 

to eliminate or cope with foreign language teaching anxiety of pre-service teachers prior to the 

start of their teaching career and to help in-service teachers get affected by FLTA as little as 

possible. 

Keywords: speaking, anxiety, pre-service, in-service, communication apprehension  

 

 

Mu’tezile Okulunun Kuramlar Çerçevesinde Kelâmı Yorumlaması 

Hasan Türkmen 

 

İletişim sürecinde kelâm, dille ilgili bir kavramı ve ifadeyi çağrıştırır. Çünkü o, dilin öncelikli 

ve temel etmenlerinden birisidir. Bu nedenle kelâmın dilsel analizi yapılarak kendisini 

oluşturan öğelerin birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimlerinin ne düzeyde olduğunun ortaya 

konması gerekir. Kuşkusuz kelâmı oluşturan lafız, anlam, harf ve ses gibi öğeler birbirlerine 

bağlı ve etkileşim hâlindedir. Bu anlamda her bir öğenin değeri, diğer öğelerin varlığıyla anlam 

ve önem kazanır. 
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Dolayısıyla kelâmı oluşturan öğeler arasında karşılıklı ilişki boyutu ne kadar iyi bilinirse, bu 

kavramın manası da o derece netleşir ve kolay anlaşılır. Nitekim İslâm dünyasında rasyonalist 

ve dilci yönüyle ön plana çıkan Mu’tezile, kelâmın içeriği hakkında yapılan tartışmalarda, daha 

çok onun kökeni ve var oluş biçimi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekole göre olgusal alanda var 

olan kelâm, akledilebilir ve idrak edilebilir varlıkların yapı bakımından en açık olanıdır. Bu 

açıdan onun, bu alanda ortaya çıkışındaki fiili yönüne vurgu yapılmalıdır.  

Bu minvalde kelâmın hem olgusal hem de aşkın alanda farklılık göstermeyeceği anlayışıyla 

Mu’tezile, onun içeriğine dair ses ile harf arasındaki ilişki düzeyi noktasında üç farklı kuram 

geliştirmiştir. Açıkçası geliştirilen bu kuramlar, kelâm kavramının tanımı üzerindeki ihtilafa 

göre şekillenmektedir. Aynı zamanda bu kuramlar, doğal olarak ekolün ilahî kelâmın niteliği 

hakkındaki bakış açısını da belirlemektedir. Bu tebliğde, öne sürülen kuramların, hangi 

referanslar bağlamında ele alındığı karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Kelâm, Mu’tezile Okulu, Harf Teorisi, Ses Teorisi, Dilsel Yapı Teorisi.     

 

 

- Language Archaeology- 

Culture-Language Connection and Teaching Turkish Language through Literature 

Havva Reyhan Kasırga 

 

Generation X, whilst having disappointments; the millennial individuals of Generation Y are 

mostly successful to be able to speak the same language with the little Z’s – the Generation of 

Digital age. On the other hand, while the Generation X and Y members are having difficulties 

to catch up with Generation Z to capture the present day, the Generation Z is also lacking using 

the language efficiently and giving the rightfully meaning to the literary works.  

It is simply not possible to embed a live, permanent and efficient language and literature 

education into the minds of young individuals; without building connections between the 

generations, disrupting the traditional structure and being learner-centered by leaving the 

extemporaneous structure. 

Language is the main constituent of the culture as well as its carrier from one generation to 

another. The individual, who is not aware of the rich structure of his/her language and does not 

have the minimum required knowledge of it, not only will not be able to express his/her ideas 

properly but also will limit his/her own intellectual ability. In addition, this individual will be 

incompetent to understand and expound the literary works, the most natural reflector of the 
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cultural traits of a society; hence he/she will also be inadequate or “incomplete” for his/her own 

cultural traits. 

Considering the most natural and beautiful products of Turkish Language and Culture, in this 

study; it is aimed to increase the usage of idioms and proverbs - the most powerful units of 

meaning and expression in a language- in the right time and the right way in daily life and hence 

to introduce our cultural heritage to the young generation. In the same study involving examples 

varying from Barış Manço songs to Nasreddin Hodja anecdotes, from Dede Korkut stories to 

folk songs, from cartoons to social media and which also includes the samples from the works 

of many poets and authors; it will be exemplified what kind of idiom and proverbs applications 

can be performed by using different literary texts and how the young generation can endear 

these stereotyped words.  

Keywords: language - culture connection, generations X, Y Z, idioms and proverbs, language 

teaching considering literary works. 

 

 

BİR METİN ≠ 1 METİN 

Türk Dili ve Edebiyatı’nda Yeni Yaklaşımlar 

Eleştirel Okuma ve Metin Çözümleme 

Havva Reyhan Kasırga 

 

Dünya ile birlikte dil de değişmekte ve dilin doğru, etkin kullanımıyla vücut bulan bilginin 

önemi, her geçen gün artmaktadır. Bu anlamda bireylerin eleştirel düşünmesi bir gereklilik 

hâlini almıştır. Eleştirel düşünme; sorgulama, yorumlama, çözümleme ve değerlendirme 

eylemlerinin bir bütünüdür ve eldeki verilerden olası çıkarımlar edinilmesi anlamına 

gelmektedir. Eleştirel düşünme ile ulaşılan her yargı, bireyin konular, bağlamlar ya da parçalar 

arasında bağlantı kurabilmesinin bir sonucu niteliğindedir. 

Eleştirel okuma; hiçbir düşünceyi yüzeysel olarak ele almamayı ve sorgulayarak yeni ve özgün 

bir yargıya ulaşabilmeyi esas alır. Eleştirel okumada, bir yazınsal metin üzerinde yeni ve 

özgün düşünceler ortaya koymak, başka görüşlerin reddi ya da metindeki hataların belirlenmesi 

anlamına gelmez. Amaç, eldeki argümanın gücünü ortaya koymak, bilginin anlamını 

değerlendirmek ve o metne, farklı bakış açılarıyla yeni bir soluk getirmektir. Bu nedenle, 

okullarda öğrenciye bu becerinin kazandırılmasında, okuma etkinliğinin işlevi kadar, 

uygulanan yöntemlerin niteliği de önemlidir.  
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Eleştirel gözle okunduğunda, bir metnin yalnızca “1 metin” olarak kalamayacağı ve böylece 

ezberci geleneksel yapının kırılacağı görüşüyle hazırlanan bu çalışmada, çeşitli tür ve içerikteki 

yazınsal metinler üzerinden metin çözümleme ve eleştirel okuma uygulamaları 

örneklendirilerek, eleştirel okumanın, dil ve edebiyat öğretimine katkıları değerlendirilecektir. 

Duygu grafikleri, nesnel bağlaşı kuramı, ipucu izlekler, kavram haritaları, disiplinler arası 

bağlantı kurma, çoğulcu anlatı ve metinlerarasılık gibi kavramlar; örnek uygulamalar üzerinden 

ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: metin çözümleme, eleştirel okuma, şiir eleştirisi, düzyazı eleştirisi, duygu 

grafiği 

 

 

 

A Corpus-Based Analysis of English and Non-English Major  

EFL Students’ Writing Exams 

Işıl Atlı, Dalga Özal 

 

Errors of all kinds are an important part of learning. Dealing with them, especially in written 

work produced by students, is however a major challenge for ESL/EFL writing teachers. It is 

often difficult to decide whether all errors should be marked and corrected by the teacher- at 

the expense of discouraging students- or error correction should be limited with dominating 

errors that interfere with meaning. The aim of the present study is to compare the errors of 

English and non-English major EFL students at Ondokuz Mayıs University School of Foreign 

Languages using a corpus based approach in order to reveal the frequency and types of errors 

that belong to each group. In order to achieve that, the writing section of the final exam given 

to a total of 50 English Language Teaching (ELT) and Medicine Students enrolled in the 

Compulsory English Preparation Classes at Ondokuz Mayıs University School of Foreign 

Languages during the academic year 2016-2017 will be analyzed with regards to the patterns 

of errors at sentence level, such as grammar, lexicon and spelling. For data analysis and 

exploration, Lancaster Desktop Corpus Toolbox (#LancsBox) will be used. The total 

achievement scores and number of errors of English-major and non-English major students will 

also be compared and contrasted with a view to find out if a significant difference exists 

between two groups and across proficiency levels. The pedagogic implications of the findings 

will be discussed with regards to how errors should be handled in writing skills.  
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Does English Medium Instruction (EMI) Make a Difference on Student Motivation? 

Işıl Atlı, Dalga Özal 

 

English Medium Instruction (EMI) has been a growingly popular practice in public and private 

universities around Turkey. Following the trend of internationalization overeagerly, Turkish 

universities have started undergraduate and graduate programs run partially or fully in English, 

yet they have given not enough thought to what it requires to teach and learn an academic 

subject in an additional language. Decision makers at the tertiary level have often regarded 

English language proficiency as the only indicator of success in these programmes and 

mistakenly believed that the required English proficiency level could be attained within a year 

through the “Preparatory Year English Language Programme (PYP)” offered by the language 

school of the university. However, it has been seen that in many cases, these one-year-long 

intensive English programmes have failed to meet the needs of the students preparing to study 

their prospective academic fields in English, and low student motivation has been observed as 

a major hindrance.   

The aim of this poster presentation is to reveal reasons why students choose to study in an EMI 

programme and to find out if choosing an EMI programme has a positive effect on student 

motivation and English language proficiency. For that purpose, during the spring semester of 

the academic year 2016-2017, 40 PYP students  enrolled in an EMI programme run fully 

(100%) in English, 40 PYP students enrolled in an EMI programme run partially (30%) in 

English and 40 PYP students enrolled in a programme run completely in Turkish will be given 

Gardner’s Attitude/Motivation Test Battery Questionnaire. Then students’ end-of-the-year test 

scores will be collected to identify if there is a correlation between student achievement and 

motivation in these three groups of students. Based on the findings, pedagogical implications 

for PYPs will be discussed.  

Keywords: motivation, English as a Medium of Instruction (EMI), tertiary education 

 

 

İngilizce Öğretmenlerinin İlköğretim Seviyesinde İngilizce Dersindeki Yeni Müfredata 

Yönelik Görüşleri 

İbrahim Avaz, Ekrem Solak 

 

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin 2.,3. ve 4. 

sınıf İngilizce dersine yönelik yeni öğretim programına ilişkin görüşlerini belirlemektir. 
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Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

Bitlis ili Tatvan ilçesindekiilköğretim okullarında görev yapan ikinci,üçüncü ve dördüncü 

sınıflarda İngilizce dersi veren on beş İngilizce öğretmeni oluşturmuştur. 

Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanması için ilgili literatür taranmış ve görüşme 

soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan veri toplama aracı iki bölümden oluşmuştur.Birinci bölümde 

öğretmenlerin kişisel bilgilerinin sorgulandığı 3 soru,ikinci bölümde ise öğretmenlerin 

ilköğretim İngilizce dersi yeni öğretim programınailişkin görüşlerini almayı hedefleyen 10 soru 

bulunmaktadır.Görüşme tekniğinden elde edilen verilerin üzerinde betimsel analiz ve içerik 

analizi yapılarak NVİVO 9 programı kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenler ilköğretim İngilizce dersi yeni öğretim programını 

kazanım,içerik ve ölçme değerlendirme ilişkisi bakımından yeterli görmüş ve bir önceki 

müfredata göre belirgin yenilikler getirdiğini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan ise, öğretmenler 

yeni müfredatın içeriğini çok yoğun ve öğrenme öğretme süreçlerinin uygulanması için ders 

saatlerini yeterli bulmamışlardır. Öğretmenlere göre ders dışı etkinliklerin varlığı faydalıdır 

fakat uygulanmasında çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Uygulanması düşünülen yeni müfredatta 

öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerine yoğunlaşılmasını öğretmenler olumlu 

bulmuşlardır. Dil bilgisi içinde kaybolmak yerineçocukların İngilizceyi en kolay ve hızlı bir 

şekilde öğrenmelerinin asıl hedef olmasıgerektiğini düşünen öğretmenler dinleme ve konuşma 

becerilerinin bu manadadesteklenmesini uygun değerlendirmişlerdir. Ayrıca, öğretmenlere 

göre yeni müfredatta öğrencilerin merkezde olduğu yapılandırıcıyaklaşımın benimsenmesi 

doğru bir karardır.Geleneksel yöntemlerin geride kaldığı veöğretmen merkezli doğrudan 

aktarım yolu yerine öğrencinin bilgiye bizzat kendisinin ulaştığıve yaparak yaşayarak bilgiyi 

kendisinin inşa ettiği yaklaşım olan yapılandırıcı yaklaşımınuygulanmak istenmesi öğretmenler 

tarafından olumlu karşılanmıştır. 

 

 

The Effect of Interactional Demands of L2 Tasks on L2 Oral Production in Complex 

Tasks: Dialogic vs Monologic Condition 

İrem Tümer Görgülü 

 

This presentation reports the results of a small-scale research study about the effects of 

interactional demands of a cognitively complex task on L2 oral production. The Cognition 

Hypothesis (Robinson, 2005a) suggests that increasing cognitive complexity of tasks through 

resource-directing dimensions lead to both more accurate and more complex L2 performance 
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but dysfluency. For interactive demands of tasks, Pica (1994) states that interaction among 

students brings about heightened attention to their interlanguage so it favors language accuracy. 

Most of task-based research investigated only the effects of cognitive complexity factors on 

oral production. However, only a few studies investigated the influence of interactive factors 

(± monologic) along with cognitive task complexity.  

In this small-scale within-subject design study, I investigated how oral production is influenced 

by a cognitively complex task with -few elements and + reasoning features under ± monologic 

conditions. 10 intermediate level Turkish learners of English completed a decision making task 

both individually (+ monologic) and in pairs (- monologic). The task presented students a 

problematic situation and five possible solutions to this problem (-few). The students had to 

talk about each five solution and provide reasons why that solution is better than the others 

(+reasoning). Participants had 3 minutes in dialogic and 1,5 minutes in monologic condition. 

Speech samples were transcribed and coded for measures of accuracy and linguistic complexity. 

The Analysis-of-Speech (AS) unit (Foster, Tonkyn, and Wigglesworth, 2000) was used as the 

basic syntactic unit of speech. With respect to accuracy, the ratio of errors per AS-units was 

used, and linguistic complexity was measured by the ratio of clauses to total number of AS-

units following Michel, et al., (2007). The results revealed that interaction demands of a 

language task do not influence the accuracy and linguistic complexity in intermediate level 

students` oral production while performing a cognitively demanding task.   

Keywords: monologic vs dialogic tasks, interactional demands, accuracy, complexity, oral L2 

production 

 

 

Ortaokul Düzeyinde Türkçe ve İngilizce Dil Bilgisi Kazanımlarının Eşgüdümlülük 

Açısından Karşılaştırılması 

İsa Gündoğdu, Mediha Mangır 

 

Eğitimin en önemli hedeflerinden biri de ana dilini iyi kullanabilen bireyler yetiştirmektir. 

Bireyin ana dilini etkili kullanabilmesi o dilin dil bilgisi kurallarını bilmesine bağlıdır. Kendi 

ana dilinin gramer yapısını bilme, o dili daha etkili kullanmaya olanak sağladığı gibi ikinci bir 

dil öğrenimini de kolaylaştırır. Türkçenin dil bilgisi kuralları iyi bilinirse yabancı dil olarak 

İngilizce öğretimi de kolaylaşacaktır. Bu çalışmanın amacı, 2006 ve 2015 Türkçe Öğretim 

Programları ile 2013 İngilizce Öğretim Programına göre hazırlanan Türkçe ve İngilizce 

derslerinin dil bilgisi kazanımlarını eşgüdümlülük açısından değerlendirmektir. Bu amaçla 
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çalışmada iki dersin öğretim programı sınıf bazında incelenmiştir. Değerlendirmede birkaç 

kazanım dışında iki dersin dil bilgisi öğretiminde eşgüdümlü olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ana dil, dil bilgisi, Türkçe ve İngilizce Öğretim Programı, eşgüdümlülük 

 

 

Technique Selection for Eclectic Matrix Applications in ELT Microteachings 

İskender Hakkı Sarıgöz 

 

Foreign language teaching and learners meet in techniques. The students in EFL classes may 

have no idea about the methodological acculturation. In general, their encounter with FLT 

technology is limited to their exposure to the techniques applied during the lesson. 

Consequently, in single  lesson or unit planning, technique selection has the priority due to the 

work-type and work-load the techniques symbolize. 

Eclectic use of techniques by the teachers in training is a complicated procedure to be 

experienced in microteaching applications. The collection of techniques compiled by a trainee 

plays an important part in pursuing the best end.  

The Eclectic Matrix is a planning design that attempts to ensure the completeness and the 

technical quality of ELT microteachings in the methodology course realm. Through matrix 

practice, the trainee generates the outline of the the microteaching including techniques listed 

in major methods and new techniques that are not utilized by the methods. They are 

systematized in a grid. The final arrangement appears after trying out many techniques for  

particular aims.  Some details about each technique  employed are also briefly mentioned in the 

frame. During presentation, a large copy of the matrix is displayed next to the board for easy 

viewing. Through the Eclectic Matrix the methodological compatibility of the microteaching 

can be monitored by all. 

This discussion attempts to review randomly choosen matrixes  in order to look into some 

domains. These are  technique selection or design and ordering, the FLT methods referred to, 

the communication form aimed at, and the student response type required, as well as the 

teaching materials used in the application of each technique. The main aim of the eclectic matrix 

discussion is to argue how to create methodologicaly correct and comprehensible 

microteachings.  
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The Washback of Standardized Tests on Foreign Language Teaching with Specific 

Reference to TEOG Exam 

İsmail Çakır, Bekir Canlı 

 

This study aims to investigate the impacts of the TEOG on language learning and teaching and 

the stakeholders’ attitudes towards the effectiveness of the test.  Studies relating to the 

washback effect have been carried out in various contexts of teaching and learning (Shohamy, 

1993; Watanabe, 1996; Cheng,1997). This is due to the necessary investigation of the particular 

educational context in which the test takes place in order to evaluate the impact of a test in an 

educational context. Cheng (2000) points out the consequences of the education phenomenon 

in washback studies, and further stresses that “whether the washback effect is positive or 

negative will largely depend on how it works and within which educational contexts”. 

Therefore, it is important to be aware of its consequences and to investigate this education 

phenomenon in various contexts. For this reason, the present study has focused particularly on 

the Turkish context. The study intends to investigate whether there is a washback effect from 

the TEOG on the teaching and learning at secondary schools in Turkey. 

Keywords: TEOG, washback, backwash, impact, language testing, assessment. 

 

 

Challenging the Limits of Google Translate:  

The Peak Machine Translation Has Reached  

İsmail Yaman, Emrah Ekmekçi, Aysel Yazıcı 

 

Machine translation has been one of the most controversial issues in the field of translation 

studies for long years. Translators and even interpreters have wondered whether computers 

would replace them one day. However, the performance of machine translation systems 

including Google Translate was not satisfying till the advent of Google Neural Machine 

Translation in November 2016. This new system tends to produce far better translations in 9 

different languages including Turkish and has achieved to surprise most of its users in a positive 

way. This study aims to test the limits of this new translation system. To this end, some 

translations produced by the former version of Google Translate have been collected through a 

review of previous research and they have been compared with the new translations produced 

by the current version. Following the demonstration of the considerable difference between the 

previous and current versions of the system, we have tried to challenge the efficacy of the 
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current version through some literary, metaphorical, idiomatic, colloquial, or complex 

sentences. In the light of the translations produced by the system, some conclusions and 

suggestions will be introduced under the current study.              

Keywords: machine translation, technology, Google  

 

 

An Overview of the Current Trends in Language Teaching 

İsmail Yaman, Rabia İrem Demirci 

The realm of language teaching goes through an ongoing changing process in accordance with 

the new developments that occur in educational techniques and technology. As education 

possesses an interdisciplinary nature, an innovation in any of its subfields holds a potential to 

affect others. Likewise, technological developments holds a strong potential to bring 

fundamental changes for language teaching and learning. Therefore, it is obvious that there is a 

highly dynamic structure covered in the language classroom. Then it becomes a must for 

language teachers and learners to keep up with the changes. This study aims to display a general 

overview of the recent trends in language teaching. While discussing them, we will try to 

identify the strong and weak sides of the trends and put forward some to-the-point suggestions 

as to their possible effective implementations in the language teaching and learning process. 

Keywords: trend, language teaching, education, technology     

 

Avoidance of Past Perfect Tense by Turkish Learners of English 

Kadriye Aytaç 

 

The present research investigates whether Turkish learners of English avoid Past Perfect Tense. 

This study also examines whether their avoidance, if any, differs according to their proficiency 

levels and test types used. 17 intermediate level preparatory class students and 23 upper-

intermediate level 1st grade ELT students at a state university took two different tests including 

a multiple choice test and a translation task from Turkish to English. In the multiple choice test, 

consisting of 25 questions, 11 items required using Past Perfect Tense and in the translation 

task, which included 11 sentences, students were expected to use Past Perfect Tense in 5 of the 

sentences. In addition, two different regression models were used in order to find out whether 

the students' scores in multiple choice test predicted their performance of using Past Perfect 

Tense in the translation task. The analysis showed that there was not any significant difference 

between the test scores of the participants in relation to their proficiency levels. However, 
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participants in both groups got high scores in the multiple choice test while their scores were 

relatively lower in the translation task. The regression models suggested that the students' scores 

in the multiple choice test were not predictive of their scores in the translation task. Therefore, 

this study offers some pedagogical implications for language teachers to recognize Turkish 

learners' tendency to avoid using Past Perfect Tense. 

Keywords: Past Perfect Tense, avoidance, Turkish learners of English 

 

 

Are Female Film Heroines More Inspiring than Males for Language and Culture 

Learning? A Gender Comparison of the Multilingual and Cosmopolitan Potential of 

Hollywood Action Cinema 

Konrad Gunesch 

 

Rather than the cultural and communicative stereotype of the male film hero, often reduced to 

success and conquest, female leading roles and ladies might have produced more emotionally 

mature as well as culturally and communicatively sensitive role models from the viewpoint of 

21st century global identity, world citizenship, and cosmopolitan commitment. 

The two models for this investigation are cosmopolitanism as cultural world citizenship and 

identity via interactive engagement with local cultures, and multilingual communicative ability 

as working fluency in several foreign languages. 

Against a previous background study of multilingual students that had produced three new ideal 

types of cosmopolitans, modern female screen protagonists in leading roles and their displayed 

on-screen linguistic and cultural skills are analyzed for their potential as cultural, educational 

and personal identity role models for film audiences. 

Film examples are chosen for the depth of their linguistic and cultural action, where male or 

female protagonists combine their linguistic skills with cultural insights and understanding. 

Hollywood movies are chosen due to their mainstream familiarity and accessibility for large 

audiences. 

The paper wishes to highlight especially the potential of female heroines and their soft skills as 

modern role models, to inspire both film fans and language learners with their educational 

content, and to encourage applications of these dimensions to global integration, education, or 

leadership. 

Keywords: multilingualism, cosmopolitanism, Hollywood, identity, feminism 
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Encounters with Short Stories in Mainstream Schools:   

A Constructivist Reading Comprehension Perspective 

Kübra Dil 

 

This study emphasizes using short stories as extensive reading materials in reading classes and 

evaluates the process from the constructivist perspective. Many teachers believe the importance 

of using English Literature in language teaching (Sage, 1987). Using literature as a technique 

for teaching language is very popular nowadays both for language skills and components 

(Hişmanoğlu, 2005). Short stories are valuable resources for both language learning and the life 

(Hişmanoğlu, 2005). There are a lot of benefits of using short stories in second/foreign 

language: motivational, cultural, literary and higher-order thinking (Erkaya, 2005). Extensive 

reading is a method for language learning and teaching through reading the texts to experience 

the language with the guidance by teacher (Day and Bamford, 1998). Moreover, constructivism 

is one of the latest studies and it is based on the idea that learning occurs as a result of “mental 

construction” (Wang, 2014). Vygotsky and Piaget are pioneers of Constructivism. Scaffolding, 

constructing learners’ own knowledge, taking their own responsibility and cognitive 

development are integral parts of the theory. This theory emphasizes that students use their past 

knowledge to build the new one (Huang, 2016). Constructivism is generally known as an 

approach to promote students’ level of understanding and to be helpful for higher level thinking 

(Mvududu and Thiel-Burgess, 2012). This study aims to integrate short stories to reading 

classes as extensive reading materials in mainstream schools and explore how the theory may 

benefit learners from a constructive perspective to overcome the reading comprehension 

problems.  The survey also examines the attitudes towards integrating short stories into English 

learning process from the point of extensive reading materials.  

 

 

Ömer Sami’nin Eğitim Alanındaki Faaliyeti 

Lilya Memetova 

 

Bildiri Ömer Sami Arbatlı’nın eğitim alanında gösterdiği faaliyeti hakkındadır. Ömer Sami 

Arbatlı (1881-1951) Kırım muhacirleri ailesinde doğmuştur. İstanbul Hukuk okulu talebesi 

olduğu zaman Akmescit Müslüman Cemiyet-i Hayriye tarafından Kırım’a ilk rüşdiye (1905 s.) 

öğretmeni olarak davet edilmiştir. Eğitimcinin Kırım döneminde hazırlamış olduğu bir çok ders 
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kitapları söz konusu olmakla, Kırım rüşdiye öğrencilerinin eğitiminde önemli olan “Çocuklara 

arkadaş” kitabına dikkat çekilmiştir. Rüşdiye öğrencilerinin çağına uygun şekilde hazırlanmış 

mezkür ders kitabı yapı ve metodik açıdan incelenmiştir.  Millî eğitim sisteminde Ana dilinde 

eğitimin mühimliği açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ömer Sami Arbatlı, eğitim, Kırım rüşdiyeleri, derslikler. 

 

 

Behçet Necatigil’in Thomas Mann’dan Yaptığı “Venedik’te Ölüm” Çevirisinin Çağdaş 

Çeviri Eleştirisi Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi 

Lokman Tanrıkulu 

 

Çeviri işlemi günümüzde insanları ve toplumları birbirine yaklaştıran ve aralarında iletişimin 

kurulmasını sağlayan bir faaliyettir. Dili ne olursa olsun, insanoğlunun üstün zekasının ürünü 

olan roman, öykü, masal, tiyatro vs gibi yazınsal metinler çeviri işlemi sayesinde insanoğlunun 

ortak mirası olmaktadır. Günlük hayatımızda da çeviri olayıyla sık sık karşılaşmaktayız. Bu 

araştırmanın kuramsal bölümünde yazınsal metinlerin bir dilden diğer bir dile, bir kültürden 

diğer bir kültüre aktarışış biçimi ve bu aktarılışı sırasında ortaya çıkan sorunlar üzerinde 

odaklanmıştır. 

Çeviri eleştirisi, zaman zaman sözü edilmekle birlikte, yöntemleri ile ölçütleri tanımlanmamış 

baştan sona belirsizliklerle dolu bir alandır. Hele yazın çevirisinin eleştirisi söz konusu olunca, 

bir belirsizlik iyice artar. Gündelik basında, dergilerde, çeviri yapıtlarla ilgili tanıtma yazıları 

ile incelemeler, bir takım uluorta yargılarla işi geçiştirir hep:”Rahat okunur”, “özgün yapıta 

bağlı”, “yazarın sesini aktaran”, özgününden daha güzel”, “akıcı” türünden övücü, ya da karşıt 

nitelikte, yerici yargılardır bunlar (Aktürk (2016),s.89). 

Türkçe; etimolojik tipolojiye göre, Ural-Altay dil grubuna, morfolojik tipolojiye göre eklemeli 

diller grubuna girmektedir. Bu gruptaki dillerin özellikleri, farklı biçimbirimlerin ve 

sözcüklerin birbirine bağlanarak sözcük oluşumunun gerçekleştirilmesidir. Çekimli dillerde, 

değişmeyen bir köke çeşitli görevleri olan ekler getirilmekte ve söz konusu ekler, ek yerleri 

belli olmayacak şekilde kaynaşmaktadırlar. Bunların yanı sıra ünlü uyumunun olması, kimi 

eklerin hem çekim sırasında eylemlerde, hem de sözcük türetmede kullanılması, ses, sesdizimi, 

sözcük eşliklerin oldukça fazla olması da bu dilleri, diğerlerinden ayıran özelliklerdir. Almanca; 

etimolojik tipolojiye göre, Hint-Avrupa dil grubundan Germen Dil grubuna, morfolojik 

tipolojiye göre çekimli dil grubunda kabul edilmektedir. Bu dil grubunun özellikleri çekim 

sırasında kökün, özellikle kökteki ünlünün değişmesi söz konusudur. Böylelikle eylem 
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kökündeki başkalaşmayla değişik kavramların yansıtılması ve çeşitli ilişkilerin kurulması 

sağlanmaktadır (Aksan, (2000) s. 113).   

Bu çalışmada çeviri kuramlarının değişik yaklaşımlarının tanımı yapıldıktan sonra Çağdaş 

Alman Edebiyatının önde gelen isimlerinden Thomas Mann’ın Behçet Necatigil tarafından 

Türkçeye çevirisinin değişik kesitlerinde seçtiğimiz örnekleri yazın çevirisi eleştirisi ilkeleri 

doğrultusunda karşılaştırmalı ve betimlemeli yöntemle irdelenmesi,  bilimsel literatür ışığında 

tartışılması araştırmamızın konusunu oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: çeviri, yazınsal çeviri, eşdeğerlik, yazınsal çeviri eleştirisi üstü örtük 

ifadeler, üslup, analiz. 

 

 

Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Sorunlara Çözüm Önerileri 

Mediha Mangır 

 

Dil bilgisi, bir dilin yazılı ve sözlü kullanımı sırasında ortaya çıkan kurallar bütünüdür. İnsanlar 

arası iletişimin sağlıklı olabilmesi için yazılı ve sözlü anlatımın temel unsuru olan dilin 

kurallarını doğru şekilde öğrenmek gerekir. Dil bilgisi öğretimi,  ana dili eğitiminde anlama ve 

anlatma becerilerinin doğru kullanımına aracılık edecek şekilde düzenlenmelidir. Aslında 

Türkçe öğretim programlarının tamamına bakıldığında genel olarak dil bilgisinin amaç 

olmaması, örneklerden kurala ulaşılması yöntemi, cümlenin öğretim aracı olarak kullanılması 

gibi öneriler karşımıza çıkar. Ancak mevcut durum uygulamada bazı sorunların olduğunu 

açıkça ortaya koyar. Dil bilgisi öğretiminin kurala ve ezbere dayalı olması, dil bilgisi 

becerilerinin uygulamaya geçirilememesi, dil bilgisinin soyut şekilde anlatılması, anlama ve 

anlatma becerileri ile bağlantılı olmaması çözümlenmemiş sorunlardandır. Bu bildirinin konusu 

ilkokul ve ortaokul kademesinde dil bilgisi öğretiminde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve 

bunlara çözüm önerisinde bulunmaktır. 

Anahtar kelimeler: ana dili, dil bilgisi, dil bilgisi öğretimi, sorunlar  

 

 

Bulgaristan’da Türkçe Eğitiminin İki Dillilik Bağlamında Değerlendirilmesi 

 Mehmet Emre Çelik, Muhammet Raşit Memiş 

 

Balkan coğrafyasında en fazla Türk nüfus Bulgaristan’da yaşamaktadır. Öyle ki Türkler toplam 

nüfusun yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. 2011 nüfus sayımına göre ana dilinin Türkçe 
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olduğunu belirten Bulgaristan vatandaşlarının sayısı 604.246’dır. Dolayısıyla Bulgaristan’ın iki 

ya da çok dilli bir toplum olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada Bulgaristan’da Türkçe 

eğitiminin iki dillilik bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

Bulgaristan’daki Türkçenin özellikle okul ortamında ve sosyal yaşamdaki varlığı ayrıntılarıyla 

irdelenmiştir. Şehir merkezleri ile kırsal kesimde yaşayan Türklerin dilsel özellikleri 

incelendiğinde iki dillilik bağlamında grupların farklı özelliklere sahip oldukları görülmüştür. 

Bulgaristan’da ilkokul ve ortaokullarda Türkçe dersi serbest seçmeli dersler statüsünde olup 

haftalık dört ders saatine kadar eğitimi yapılabilmektedir. Ancak öğrencilerin bu dersi 

seçebilmeleri için öğrenci velileri ve okul yönetiminin bazı şartları sağlamış olması 

gerekmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkçe öğretim programı, ders kitabı, öğretmen 

yeterlikleri vb. alanlarda eksikliklerin öne çıktığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç 

bölümünde hem bu eksikliklerin giderilmesine hem de iki dilli Türk çocuklarının Bulgaristan 

şartlarında karşılaştığı güçlüklerin aşılabilmesine yönelik çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: iki dillilik, Bulgaristan Türkleri, Türkçe eğitimi, Bulgaristan 

 

 

Integrating Culture into Grammar in an EFL Classroom: 

The case of EFL learners at the University of Guelma- Algeria 

Mounia Fatima Abdaoui 

 

Nobody can deny the importance of teaching culture when teaching a foreign language. 

Linguistic competence alone is not enough for an EFL learner to establish a successful 

communication. Thus, a strong need to develop a communicative competence is demonstrated. 

It is generally agreed that gaining communicative competence requires knowledge about the 

target culture. In addition, teaching the target culture is an issue that takes high priority when 

teaching EFL. However, teaching culture proves not to be an easy task. Culture can be taught 

not only as an independent course. Rather, it can be included in the different courses given to 

EFL learners at different stages.  This study explores some techniques that would help teachers 

to integrate culture in teaching the grammar course for EFL learners at the University. It 

illustrates the case of second year students at the university of Guelma- Algeria. 

Keywords: culture, grammar, teaching English as a foreign language 
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Students’ and Teachers’ Attitudes towards Interactive Whiteboards Used in English 

Courses via Fatih Project and the Effects of IWBs on Speaking Skill 

Muhammed Fatih Sayır 

 

Today many countries increase the level of using technology in their education systems as 

technology plays an important role on the quality of education. In this sense, Ministry of 

National Education has initiated Fatih Project which aims to deliver technological equipments 

to state schools across Turkey. This study aims to explore students’ and teachers’ attitudes 

towards interactive whiteboards (IWBs) used in English courses via Fatih Project. The study 

also investigates the effects of the use of IWBs on teaching and learning English speaking skill. 

The study conducted in eight state schools in Muş and 183 students and 19 teachers participated 

in the study. Data about students’ and teachers’ attitudes towards use of IWBs were collected 

through questionnaires. The questionnaires also contained open-ended questions for gathering 

information about teachers’ and students’ ideas on the effects of the use of IWBs on English 

speaking skill.  

The results of questionnaires indicated that both students and teachers have positive attitudes 

towards the use of IWBs. Responses given to open-ended questions indicated that both teachers 

and students believe the use IWBs have a lot of positive effects on teaching and learning English 

speaking skill. 

Keywords: Interactive Whiteboard (IWB), attitude, Fatih Project 

 

Rusça ve Türkçede Ön Ekler Kavramına Dilbilimsel Bir Yaklaşım 

Muhammed Taşkesenligil 

 

Rusça öğrenmeye başlayanlar ön eklerle ilk defa hareket fiilleri konusunda karşılaşırlar. Ancak 

Rusçadaki ön ekler sadece hareket fiilleriyle sınırlı değildir, Rus dil sisteminin en önemli 

unsurlarından birisidir. Fiillere getirilen ön ekler, yabancı dil olarak Rusça öğrenen bireyler için 

bu dilin gramerinin önemli öğelerinden birisidir ve fiil kategorisinin en zor konularından birini 

teşkil etmektedir. Burada belirtilen güçlükler; ön eklerin çeşitliliğinden, aynı ön ekin hem 

aspekt yani görünüş oluşturması, hem fiille birlikte kullanılan prepozisyon ve isim halini 

belirtmesi, hem hareket fiillerine getirildiğinde hareketin yönünü tayin etmesi hem de geldiği 

fiilin anlamını değiştirmesinden ileri gelmektedir. 

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan yapısında fiillere getirilen morfemler olan ön ek 

kavramını bulundurmaz. Fakat Türkçede karşımıza çıkan bazı kullanımlar zaman zaman 



78 
 

araştırmacıları, Türkçede ön ek vardır yargısına götürmüş, ya da en azından olabileceğini 

düşündürtmüştür. Bununla birlikte pekiştirme ünsüzünün kullanılışı, dilimize kendi dillerindeki 

şekilleriyle giren ve ön ek bulunduran bazı kelimeler, kimi kelimelerin önünde görülen ön ses, 

yabancı bir ön ekle Türkçe bir kelimenin birleşmesi sonucu türetilmiş yapılar gibi dil unsurları 

da araştırmacıları Türkçede ön ek vardır yanlış yargısına götüren durumlardandır. Bu 

kullanımların bizi Türkçede ön ekin var olduğu sonucuna ulaştıramayacağı tespiti, Hatice 

Şahin’in “Türkçede Ön Ek” isimli makalesinde sebepleri ve örnekleriyle açıklanmıştır: Türkçe, 

sondan eklemeli bir dil olduğu için kelime işletiminde ve türetiminde sürekli son ekleri kullanır. 

Türkçede ön ek yoktur. Türkçe tarihi boyunca yabancı dillerin etkisinde kalmış önceleri Arapça 

ve Farsça daha sonraları Fransızca ve İngilizce gibi dillerden çok sayıda kelimeler almıştır. Bu 

kelimeler arasında ön ekli kelimeler de vardır. Bu durum Türkçede ön ekli kelimelerin 

kullanılmaya başlamasına yol açmıştır. Bunun yanında yabancı kelimelere karşılık bulma 

çalışmalarında ön ekli kelimeleri Türkçeleştirirken birleşik kelime kurma yoluna da gidilmiştir. 

Türkçedeki bu birleşik kelimeler zaman zaman ön ekli kelimeler gibi algılanmış ve Türkçede 

ön ek var mıdır sorusunu gündeme getirmiştir. 

 

 

Aynı Eğitimden Geçen Öğrencilerin Yabancı Dil Seviyelerindeki Farklılıklarında Yatan 

Sebebin İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Örneği 

Muhammed Zahit Can 

 

Çeviribilim bölümlerinde öğrenci olmanın önkoşulu belirli bir yabancı dil seviyesine sahip 

olmaktır. Sakarya Üniversitesi örneğinde aynı hazırlık eğitiminden geçen öğrencilerin 

kimisinin diğer sınıf arkadaşlarına göre yabancı dil düzeylerinin belirgin bir biçimde daha iyi 

olduğu gözlemlenmiştir. Aynı eğitimin alınmasına ve 4 yıllık eğitim sonucunda anadildeki 

derslerde benzer performanslar gösterilmesine rağmen öğrencilerin yabancı dil edinçlerinde bu 

kadar farklılığın bulunmasının altında yatan sebep bir anket çalışması sayesinde öğrencilerden 

veriler toplanarak incelenmeye alınmıştır. Bu esnada yabancı dilleri görece daha iyi olan 

öğrencilerin hangi sebeplere bağlantılı olarak bu başarıyı elde ettiği anlaşılmaya çalışılmış ve 

yeni yetişen öğrencilerin yabancı dillerini geliştirebilmesi konusunda örnek teşkil edebilecek 

bir model ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yabancı dil eğitimi, dil öğrenme teknikleri, yabancı dil edinci, yabancı 

dil 
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Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kullandıkları Kelime Öğrenme 

Stratejilerinin Belirlenmesi 

Muhammet Raşit Memiş, Mehmet Emre Çelik 

 

Günümüzde yabancı dil öğretimi dil öğrenenlerin hedef dildeki temel dil becerilerini 

geliştirmek ve bu becerileri etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 

yapılmaktadır. Her şeyden önce hedef dilde bu becerilerinin geliştirilebilmesi içinse 

öğrenenlere dilin en temel yapı taşı olan kelimelerin öğretilmesi gerekmektedir. Yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimi süreci ve bu süreçte kullanılan öğretim setleri incelendiğinde kelime 

hazinesinin geliştirilmesi için öğretim setlerindeki okuma metinlerine bel bağlanmakta, bu 

metinlerde yer alan kelimeler günümüzde klasik olarak kabul edilen yöntemlerle öğrenenlere 

açıklanmakta, bunun dışında herhangi bir sözcük öğretimi çalışması neredeyse 

yapılmamaktadır. Bu durumun bir eksiklik olarak karşımıza çıkmasının yanında Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenen bireyleri de hangi kelimeleri seçip ne için öğreneceğini bilmeden 

kendi kendine kelime öğrenmeye mecbur bırakmaktadır. Bu noktada öğrenciler bilinçli veya 

bilinçsiz olarak bazı kelime öğrenme stratejilerini kullanmaya yönelmektedirler. Yabancı dil 

olarak Türkçe öğrenen bireylerin kullandıkları kelime öğrenme stratejilerinin ise öğrenenlerin 

kişisel özelliklerine, bulundukları dil seviyesine ve daha önce başka bir yabancı dil öğrenip 

öğrenmeme durumlarına göre farklılık göstereceği düşünülmektedir. İşte bu araştırmada, 

öncelikle Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin hangi kelime öğrenme stratejilerini 

kullandıkları belirlenmeye çalışılmış, dil öğrenenlerin stratejileri kullanma durumları yaş, 

cinsiyet, dil seviyesi ve başka bir yabancı dili daha önce öğrenip öğrenmediği gibi değişkenler 

açısından ele alınmıştır. Tarama modelinde tasarlanan araştırmada dil öğrenenlerin 

kullandıkları kelime öğrenme stratejilerini belirlemek için Kocaman ve Kızılkaya Cumaoğlu 

(2014) tarafından geliştirilen Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nden 

yararlanılmıştır. Beşli likert tipinde tasarlanan, 6 alt boyut ve 32 maddeden oluşan ölçeğin 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,89’dur. Araştırmanın örneklemini verilerin toplandığı 

tarihte B1, B2 ve C1 düzeyinde bulunan 100 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırma sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kullandıkları kelime öğrenme 

stratejilerinin seviyelere göre önemli farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, kelime öğretimi, kelime öğrenme 

stratejileri 

 

 



80 
 

Güncellenen Program Doğrultusunda Hazırlanan Yeni 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders 

Kitabının Dil ve Anlatım Yönünden İncelenmesi 

Murat Bayram Yılar, Süleyman Elmacı 

 

Ders kitapları, öğretim programlarının amacına ulaşmasında kullanılan en yaygın ve en önemli 

materyallerden biridir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde tablet, akıllı tahta, projeksiyon, e-kitap ve CD gibi materyallerin kullanımı artsa 

da ders kitapları hala temin edilme ve kullanım sıklığı açısından ilk sırada gelmektedir. 

Özellikle ilk ve ortaokul dönemindeki çocukların ders kitaplarına bağımlılıkları daha fazla 

olduğundan bunların hazırlanmasında belirli standartların sağlanması son derce önemlidir.  Söz 

konusu standartlar Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nde 

(2012) açıkça ifade edilmiştir. Buna göre ders kitapları (a)içerik, (b)dil, anlatım ve üslup, 

(c)öğrenme, öğretme, ölçme-değerlendirme, (ç)teknik, tasarım ve düzenleme açısından belirli 

niteliklere sahip olmalıdır. Bu araştırmaya ise dil ve anlatım başlığı konu olmuştur. 

Araştırmanın amacı 2017’de güncellenen Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’na uygun 

olarak yazılan ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde uygulanacak 

olan 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabını “dil, anlatım ve üslup” başlığı altında; paragraf bilgisi, 

imla kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları açısından incelemektir. Böylece 

araştırmada, MEB Yayınları tarafından basılan yeni 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının “dil, 

anlatım ve üslup” açısından niteliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Söz konusu ders kitabının 

inceleme süreci devam ettiği için bulgular ve sonuç kısmı çalışmanın tam metninde 

sunulacaktır. Araştırma sonuçlarına göre yeni ders kitabının dil ve anlatım özelliklerine ilişkin 

önerilerde bulunulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler eğitimi, ders kitabı, dil ve anlatım 

 

(Ortak) Eylem Odaklı Yaklaşımın Dilbilimsel Temelleri 

Murat Delibaş, Rıfat Günday 

 

Eylem odaklı yaklaşım yabancı dil öğretimi/öğreniminde her ne kadar yeni kabul edilse de 

aslında temelleri dilbilim kadar eskiye dayanmaktadır. Eylem odaklı yaklaşımı dilbilim ile 

ilişkilendirmemin sebebi dilbilim ile dil öğretimi arasındaki bütüncül ilişkidir. Nasıl ki Saussure 

için dilbilimin babası tanımı yapılmaktaysa, dilbilim içinde dil öğretiminin temel taşı tanımını 

yapmak mümkündür. Dil öğretiminde izlenen en son yaklaşım olan Eylem odaklı yaklaşım 
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incelendiğinde dilbilimle sıkı sıkıya ilintili olduğu görülmektedir. Saussure’ün dil ile ilgili olan 

tanımından Chomsky’e, Chomsky’den Krashen’e birçok dilbilimcinin kuramlarını kendine 

temel olarak aldığı görülmektedir. Dil öğretiminde yasaklayıcı bir tutumun önüne geçen eylem 

odaklı yaklaşım, öğrenenin ve öğrenilen dilin doğasında kendisine ortak bir nokta 

oluşturmaktadır. Dili bileşenlerinden ayırmayan ama bilgi ve becerilerin birbirine girmesini 

engelleyen, öğrencinin bilgiyi yapılandırma sürecinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenen ve 

dilbilimin belirttiği temel ilkelerle çelişmeyen bir işleyişe sahiptir. Bilginin öğrenilmesi ve 

becerilerin edinilmesi aşamasında Bloom Taksonomisinde yer alan hedeflerin aşamalı 

sınıflandırılması ve değerlendirilmesinde belirtilen öğrenim süreçlerinin bilinçaltında 

kendiliğinden izlendiği ortaya çıkmaktadır. Gerek Taksonomiyle gerekse de dilbilimle uyum 

içerisinde olan bu yaklaşımda ön bilgilerin harekete geçirilmesi ve yeni bilgilerin öğrenilmesi 

aşaması titizce düzenlenirse ve Eylem odaklı yaklaşımda belirtilen görevler yerine getirilirse 

öğrenenin pasif durumdan aktif duruma geçtiği kolayca fark edilmektedir. Dil 

öğrenimini/edinimini bilgi ve beceri olarak iki boyutta ele alırsak Vygotsky, Bruner ve 

Piaget’nin altını çizdiği bilginin yapılandırılması aşamasında öğrenenin öğrenme sürecini 

kendisinin yönettiği yapılandırmacı öğrenmeden dil öğretiminde becerilerin ortaklaşa ve 

etkileşimsel edinilmesine kadar olan sürecin adıdır Eylem odaklı yaklaşım. 

Anahtar Kelimeler: eylem odaklı yaklaşım, dil öğrenimi, dil edinimi, dilbilim 

 

Dil Öğretiminde Öğe ve Konu Bazlı İki Klasik Yaklaşımın Karşılaştırılması: İbn 

Hişam’ın Katru’n-Nedâ ve Şuzuru’z-Zeheb Adlı Eserlerindeki Yöntemine Analitik Bir 

Yaklaşım 

                                                        Murat Tala 

 

Dil öğretimi hususunda klasik veya modern birçok yaklaşım vardır. Konuya Arap dili özelinde 

bakıldığında özellikle iki yaklaşımın öne çıktığı görülür. Bunlardan bir tanesi cümledeki öğeyi 

merkeze alarak aynı konunun tamamlayıcı parçalarını farklı konu ve ünitelerde anlatırken, konu 

merkezli yaklaşım ise türleri farklı olsa da aynı konunun parçalarını tek bir ünite de işlemeyi 

esas almıştır. Bu durum dil öğretiminde farklı avantaj ve dez avantajlar ortaya koymaktadır. Bu 

bildiride dil öğretimindeki iki klasik yaklaşım karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Bu 

bağlamda güçlü ve zayıf yanları ile avantajlı ve dezavantajlı tarafları da belirtilerek bir tercihte 

bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: materyal geliştirmede klasik metot, klasik dil öğretimi, dil öğretim 

metodu, Arap dili öğretimi, klasik telif metodu. 
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Arapça Çeviri Dersinde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Musa Yıldız, Meryem Melike Güngenci 

 

Çeviri, karşılıklı dil farklılığı nedeniyle oluşan iletişim kopukluklarını gidermek ve kültürler 

arası bilgi alışverişini sağlamak için kullanılan bir iletişim aracıdır. Bu özelliğiyle kaynak dil 

ile erek dil arasında bir köprü görevi görmektedir. Çeşitli toplumların, kültürlerin, düşüncelerin 

ve en önemlisi dillerin varlığını sürdürebilmesi için çeviri faaliyetinin de varlığını sürdürmesi 

mümkündür.  

Bu bağlamda, hedef dilin öğrenilmesi ve anadile doğru bir biçimde aktarımı, aynı zamanda 

anadilin hedef dile aktarımı konusunda alınabilecek en temel derslerin başında çeviri dersi 

gelmektedir. Dil öğrenmeye ilgi duyan bireyler, üniversitelerin yabancı diller bölümlerinde 

farklı dil ailelerine ait dillerin eğitimini almaktadır. Son yıllarda hem jeopolitik hem de kültürel 

anlamda değer taşıyan, Ortadoğu’da kullanılan ve ülkemizin Ortadoğu ile yaşadığı sosyolojik 

ve siyasal ilişkilerin anlaşılması ve dünyaya aktarılması bakımından önemli bir rol oynayan 

Arap dili, büyük ilgi gören diller arasında ilk sıralarda gelmektedir. Arap dilini öğrenirken aynı 

zamanda çeviri dersi alan öğrenciler, bu aşamada çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Çünkü 

anadilde bir cümlenin hedef dilde bir cümleye dönüştürülmesi oldukça meşakkatli ve zaman 

gerektiren bir faaliyettir. Buna ek olarak çevirinin birçok türü ve bu türlere özgü teknikleri 

bulunmaktadır.  

Bu çalışmada Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Bölümü’nde eğitim 

gören ve çeviri dersi alan 25 öğrencinin Arapça çeviri dersinde karşılaştıkları sorunlara yönelik 

görüşleri betimsel yöntem kullanılarak incelenecektir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen 

yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanacaktır. Bu araştırmayla, Arapça çeviri dersi alan 

öğrencilerin bu derste karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri 

sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arap dili, çeviri problemleri, erek dil, kaynak dil 
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Syntactical Construction of Evidentiality and Un/Certainty Markers in PhD Defense 

Examinations: A Sample of Academic Spoken Corpora 

Mustafa Yıldız 

 

The present study investigates the use of evidentiality and un/certainty markers and the 

syntactical constructions these markers occur in. Four different PhD defense examinations from 

Michigan Corpus of Academic Spoken English (MICASE) provide the study with academic 

spoken data. Potential differences in the use of these markers between Hard Science Corpus 

(HSc) and Soft Science Corpus (SSc), and between PhD Candidate Corpus (PhDCc) and 

Committee Member Corpus (CMc) are further examined to determine how these evidential and 

un/certainty markers, and the syntactical forms they appear in play role in PhD defense 

examinations. The results indicate that each of the four corpora consists of a large number of 

evidentiality and un/certainty markers and of a great variety of syntactical constructions these 

items occur in. Also, not only SSc but also CMc use uncertain language in contrast with their 

rivals, HSc and PhDCc, respectively. The contributors in HSc and PhDCc are much more 

certain about their discourse as compared with those in SSc and CMc. In other words, HSc and 

PHDCc prevail against SSc and CMc with regard to the overuse of evidentiality and 

un/certainty markers denoting a high degree of reliability. 

 

 

Investigating ELT Students’ awareness, use of frequency and purposes of Educational 

Web 2.0 tools and Social Media 

Müfit Şenel 

 

Web2.0 technologies, as an online learning, is yet to be determined as the Semantic Web and 

its technologies continue to develop. They have been becoming widespread and used 

increasingly and effectively in education nowadays. In addition, any social networking sites 

have also emerged, and the use   of    these    social Networks, especially among younger 

users, have begun to increase rapidly. The Web 2.0 applications are able to carry all kinds of 

information and training content to  an  easily   and  quickly  accessible  platform. The aim of 

this study is to examine the awareness of ELT students about educational Web2.0 tools and 

social media, frequency of their usage and the purposes of usage in terms of different variables 

and explore possible implications of Web 2.0 on online learning. By this purpose, data was 

collected by a questionnaire developed by the researcher from ELT students at Samsun 19 May 
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University. As a result of data analysis, it was founded that while the majority of the students 

were aware of educational Web 2.0 technologies that would assist them online instructors in 

the areas of course development, learner support, learning, assessment, and record keeping, 

some of them were not predominantly using these tools. It can also be concluded that online 

students will benefit from learning personalization and knowledge construction powered by 

social media. 

Keywords: Web2.0 tools, education, social media, ELT, online learning 

 

 

The Purposes of ELT Students’ Use of the Internet 

Müfit Şenel, Büşra İlgör 

 

By offering and providing new opportunities, nowadays the internet is being used widespread. 

The internet is also important for university students. It has been an increase on research 

involved the internet. The aim of this study, therefore, is to identify the purposes of using the 

internet among university students. The research was conducted on students who were attending 

at Samsun Ondokuz Mayıs University, ELT Dept. Students were asked to respond to a 

questionnarie and their answers were put into three catogories: demographic information, the 

purposes of using computers and internet and the questions and suggestions regarding the 

internet usage. Results showed that students’ purposes were generally about sharing an 

information, social relationship, education and teaching facilities, and communication. 

Keywords: internet use, ELT, purpose, education 

 

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin  

Dil Öğrenim Amaçlarının Motivasyona Etkisi 

Müzeyyen Altunbay 

 

Her çağ, kendi ihtiyacını kendisi belirler. Bilindiği gibi ilk çağda bir insan için en temel özellik 

avcılık ve toplayıcılık becerisiydi. İnsan hayatta kalmak için bu becerileri geliştirmek 

zorundaydı. 21. yüzyılda bir insan için en temel beceriler ise girişimcilik, eleştirel düşünme, 

yaratıcı düşünme, bilgi teknolojilerini kullanma, iletişim kurma vb. şeklinde belirlenmiştir. 

Sadece kendini çağa uygun olarak yetiştiren donanımlı bireyler bu yüzyılda başarılı 

olabilmektedir. Kültürlerarası alışverişin giderek arttığı ve dünyanın küresel bir köye döndüğü 
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günümüzde –tıpkı diğer beceriler gibi- temel iletişim becerilerinin geliştirilmesi önem 

kazanmıştır. İletişimin en önemli ve en temel vasıtası dildir. Yalnız ana dil becerisinin 

geliştirilmesi aynı dilin konuşulduğu toplumlarda yeterli iken dış dünyaya açılmak, farklı 

kültürleri tanımak, onlarla iletişim içinde olmak için yabancı dil bilmek/öğrenmek 

gerekmektedir. Yabancı dil öğrenmeyi etkileyen pek çok etken olmakla birlikte bunlardan bir 

tanesi dil öğrenim amacıdır. Bilindiği gibi her yıl Türkiye’ye Türkçeyi öğrenmek için çok 

sayıda birey gelmektedir. Bunların her birinin Türkçe öğrenme amacı birbirinden farklı 

olabilmektedir. Söz gelimi ticaret, eğitim, turizm, evlenme, araştırma vb. amaçlı olarak 

bireylerin Türkçeyi öğrenemeye çalıştıkları görülmektedir. Dil öğreniminde bireysel farklılıklar 

olduğu göz önünde bulundurulsa da öğrenim sürecini etkileyen en temel unsurlardan birisi “dil 

öğrenim amacı”dır. Dil öğrenim amacı; öğrencilerin motivasyonunu doğrudan etkilemekte, 

kimin dili hangi amaçla öğrendiği öğrenme çıktılarında belirleyici olmaktadır. Bu çalışmada 

Türkçenin yabancı dil olarak öğreniminde öğrencilerin dil öğrenim amaçlarının dil öğrenme 

sürecindeki motivasyonlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkçe Öğretim 

Merkezlerinde yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen bireyler çalışmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak anket ve odak grup görüşmesinden 

yararlanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda ulaşılan sonuçlar bulgular kısmında 

gösterilecektir.  

Anahtar Kelimeler: motivasyon, öğrenme amacı, dil öğrenimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil 

 

 

İlköğretimdeki Yabancı Dil Derslerinin Yöntem ve Ölçme-Değerlendirme Yönünden 

Karşılaştırılması 

Müzeyyen Altunbay 

 

Dil öğretimi günümüz eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Gerek bireysel gelişimde 

gerekse toplumlar arası ilişkilerde ve kültür alışverişinde bir yabancı dil bilmenin önemi 

yadsınamaz. Siyasetten sanata, edebiyattan günlük haber alışverişine kadar birçok alanda 

yabancı dilden yararlanılır. Ancak geçmişten günümüze ülkemizde dil öğretimi alanında ciddi 

eksikliklerin olduğu bilinmektedir. Bu eksiklikler çeşitli çalışmalarla zaman zaman ortaya 

konmaktadır. Yabancı dil eğitiminde ve öğretiminde gelinen nokta sürekli eleştirilmekte, 

durumun ülkemiz açısından pek parlak olmadığı ifade edilmektedir.  Özellikle yabancı dil 

öğretimine ne zaman (hangi yaştan itibaren) başlanacağı, hangi dil becerilerine ağırlık verilip 

öğretileceği, dil öğretiminin kim tarafından yapılacağı, hangi yöntemin kullanılacağı ve öğretim 
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programının nasıl olması gerektiği gibi sorular uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Bir girdap 

hâlini alan bu durum, eğitimde yabancı dil konusunda yetersiz olunmasına ve istenilen verimin 

alınamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle ilköğretim 1. sınıftan dört yıllık lisans 

mezuniyetine kadar geçen ortalama 16 yıllık sürede yabancı dil eğitiminde istenilen noktaya 

gelinememekte, birçok bireyin basit bir yol tarifini bile yapamadığı görülmektedir. Bu durum 

ise zamandan, emekten ve maddi yönden kayıp olarak kabul edilmektedir. Dil öğretiminde en 

önemli noktalardan biri hedef kitle diğeri ise yöntemdir. Öğrenme çıktılarının tespiti ise ölçme-

değerlendirme ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada ilköğretimde yer alan yabancı dil 

derslerinin öğretim programlarının yöntem ve ölçme-değerlendirme yönünden karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında MEB İlköğretim Okulları için hazırlanan Almanca, 

Fransızca, İngilizce ve Arapça derslerinin öğretim programları incelenmiş, dört yabancı dil, 

yöntem ve ölçme değerlendirme açısından karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Çalışmada 

doküman analizi kullanılmış olup elde edilen veriler bulgular kısmında gösterilecektir.  

Anahtar Kelimeler: dil öğretimi, yabancı dil, yöntem, ölçme ve değerlendirme 

 

 

An Evaluation of Prep Class Students’ Oral Presentations with Regard to Their Foreign 

Language Communicative Competence 

Nalan Kızıltan,  Yasemin Kütük, M. Maher Jesry 

 

Communicative competence as well as linguistic competence is important in foreign languge 

learning. Foreign languge learners’ linguistic competence is reflected by their communicative 

competence in a Foreign language. They try to display it through their performative copmetence 

which is based on their communicative skills. Group work or pair work can be considered as 

indispensible for language studies. Students from diverse background, different multiple 

intelligences and learning styles may help one another in this type of formation. This study aims 

at discussing how well prep class foreign languge learners reflect their communicative 

competence. This study will discuss the following questions: 

1)To what extent do prep-class English language learners use their communicative 

competence? 

2)What are the strategies they refer to their communicative competence? 

3)What is the role of prep-class English language learners’ intrinsic motivation to use their 

communicative competence effectively? 
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Prep-class English language learners have asked to choose a topic they are interested in first. 

Then they are asked to form their groups of  at least two or at most five. They presented them. 

To gather the data,  video presentation have been analysed. This study will help prepclass 

students to improve their communicative competence, suggesting some handy strategies for 

their performative competence. 

Keywords: prepclass students, communicative competence, performative competence, 

foreign language oral performance 

 

 

A Corpus Analysis of the Eight Graders’ Text Book 

Nalan Kızıltan, Doğan Baydal 

 

Vocabulary use in text boks for foreign language learners is significant, since national language 

corpus must be taken into account in teaching a language as a foreign or a second language. 

Text books are supposed to have been prepared by the corpus to help the foreign language 

learners to achieve desired level. This study aims at discussing the corpus in a text book 

prepared fort he eight graders in Turkey. Besides it discusses how well it coincides with CEFR. 

This study is based the following questions: 

1) What are most frequent words in the text Book? 

2) How well are K1 words, K2 Words and Academic words used in the Text Book? 

3) Does the corpus in the Text Book coincide with A2 Level according to CEFR? 

4) A text Book written for the Eight graders in Turkey will be analysed by two corpus 

Programs, vmatrix and Complait lexiacal tutor v.8. The data will be collected by the 

outcome of this corpus analysis. 

This study will help not only foreign language learners but also school teachers and text book 

writers in order to know and use basic vocabulary required for A2 level according to the criteria 

of CEFR. 

Keywords: corpus, lexicon, vocabulary teaching, Text Book, course book writer 
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Attitudes of Compulsory Preparatory Class Students Towards English in YADYOK  

(School of Foreign Languages) at Ondokuz Mayıs University 

Nalan Kızıltan, Merve Yüksel, Tuba Odabaş 

 

University students who must attend one year of Preparatory classes at Ondokuz Mayıs 

University are supposed to reach at least B2 level of proficiency according to CEFR at the end 

of the academic year they are attending.  During this programme their English proficiency is 

achieved not only by the curriculum but also by their attitudes towards English.  As seen in 

literature, if their attitude is positive, they will learn better and motivating themselves, they 

reach greater proficiency in a foreign language. This study aims at exploring attitudes of 

compulsory preparatory class students towards English in YADYOK at Ondokuz Mayıs 

University. The study will be based on the following research questions: 

1)  What is the attitude of compulsory preparatory class students towards English? 

2) To what extent are they able to use English proficiently? 

3) Are there any significant differences among the preparatory class students according to 

their departments? 

A questionnaire to check students’ attitudes will be given to 200 compulsory preparatory class 

students.  The data will be analysed by SPSS. This study will help curriculum designers in 

Foreign Language Schools. 

Keywords: prep-class students, needs analysis, foreign language attitude, motivation  

 

 

An Analysis of Native and Foreign Language Competence of Turkish Young Learners 

Nalan Kızıltan, Işıl Atlı 

 

Children acquire language from 18 months to puberty. They are expected to have acquired the 

intricate system of their native language until the age of five and half. By then, they are fully 

able to use their linguistic competence. If they are exposed to a second language during this 

process, they become bilingual. However, if they are presented the second language in a 

structured way in language classrooms, the second language becomes a foreign language to 

them.  This study aims at discussing how well Turkish-language acquirers reflect their linguistic 

competence during written performance in their L1 and L2. The study will discuss the following 

questions: 
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1) How well do Turkish language acquirers display their linguistic competence in Turkish 

and English? 

2)  Is there a significant difference between their performative competence level in Turkish 

and English?  

To answer the research questions, a coloured drawing depicting the daily activities and life of 

a family in their house has been given to thirty 4th graders attending a private elementary 

school. The students have been asked to write a description of the same drawing in English and 

in Turkish in 45 minutes. The content analysis of the data will be carried out in discussion with 

respect to the students use of sentence types and adjectives in L1 and L2.  This study will also  

help school teachers to raise their awareness of language acquisition in learning a second or a 

foreign language.  

Keywords: language acquisition, linguistic competence, performative competence, foreign 

language learning 

 

 

Set Linguistic Comparisons in Georgian and Turkish 

 (Linguocultural Analysis)  

Nana Tsetskhladze, Lile Tandilava 

 

Comparisons with fixed structure and new sense can be singled out in phraseological units. 

Metaphoric comparison differs from ordinary comparison from the viewpoint of its sense. In 

set comparison the individual character of creator is established by subjectivity of the object 

presentation. 

Historic events, traditions, faith, etc. are revealed in one part of set comparisons bzobis yvavivit 

gaqra (suddenly vanished like a Palm Sunday crow ), romis papivit ucdomeli (unreachable 

like a Pope) flavivit  arigebs (distributes in large quantities), khakhvivit shercha ( His/her 

fault wasn’t revealed), balbasavit fesvi gaidga (put down its roots like a bot mallow)). The 

same is in Turkish: Ahpeshis tkhasavit tavs aknevs - Moves its head in a silly way).  

The singled out feature is often the property of one object revealed in another. They are: speed, 

strength, taste, poverty, noise, and physical properties of the object, external form and 

spiritual features, peculiarities of action (santlis dnoba an nteba(lighting up or thawing of a 

candle, joris tlinkebis yra(bucking of a mule), wisqvilis wylis vardna( falling of mill water), 

khutjinis akideba - to hang out a saddle-bag,  dedoflis mokrzaleba ( modesty of a bride), katis 

msunagoba - gluttony of a cat; Chitivit gafrindeba-It will go and vanish; Patruqivitaa-it’s like 
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a wick; zeitunis zetivit zevit amodis  -It goes up like a olive oil; Shabivit gaxda-It became black; 

Gogris kvavilivit ishleba-It becomes stronger (Turkish). 

Movement speed, rhythm. Facial symbols can be seen here: water, donkey, cock, turkey-  cat, 

wick 

Forms of  appearance: finger; cucumber; celery brush(Georgian) ; patch; banana; fruit 

cookie; arrow; oar (Turkish).   

Movement speed, rhythm- askilis nakofis qanaaoba (Geo.)-Swaying of sweetbrier 

fruit(Georgian cindis gaqceuli tvalivit cava -It will go fast like a torn hole on tights, ; Tavi 

lobiosavit moaqvs-Boasts, ckalivit cava -It will flow like water, sokosavit amodis -It grows 

like a mushroom,   farvanasavit dastrialebs - It go round like a moth; katasavit otkh fekhze 

ecema -It falls on all four legs like a cat(Turkish).     

The feature to be compared is not given in the most of set comparisons (khakhvivit shercha, 

niorivit gaipara, flavivit arigebs). 

The part of  inseparable sets is common: Tavi lobiosavit(like beans);  sartcho hgonia (he thinks 

they are food supplies) ; Tavi moaqvs-He boasts;  dzaglivit epkroba  –He treats somebody 

badly;  ; chitivit chams –eats a little  baikushivit darcha- He was broke; chiasavit ghrghnis 

–bothers all the time;  tkipasavit ewebeba-He sticks to somebody like a tick; kata da 

dzaghlivit  ertmanets chamen-quarrel a lot, ise, rogorts orjer ori otkkhia -Undoubtedly 

From the viewpoint of emotional colouring and expressiveness the comparisons can be 

observed in the speech of Kobuleti religious refugees: msunag katasavit  aafareben; 

dedofalivit sidze mkavs, chaushis najaxaavit darchenili. 

The rare comparisons can be met in the speech of Georgians living in Turkey: shvilebis khesavit 

gazrda-bringing up your children like trees, dedamtilis zveli falazivit migdeba-to throw 

something as if it’s unimportant .   

Hyperbolic set comparisons are very expressive:  romis papivit sheucdomeli, ise gavlandzge, 

khelshi puri rom scheroda, ar gamoartmevda.  Mtsife mskhalivit chauvarda pirshi, tvalebi 

samkitkhao qvasavit gaekhsna, ise usmens, rogorc ckhvari salamurs, tutanacham 

bulbuls daemsgavsa 
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One Aspect of Georgian-Turkish Language Relations 

Nana Tsetskhladze, Mzia Khakhutaishvili 

 

There are many descriptive forms in Adjarian dialect and other southern sub-dialects of 

Georgian language: ianghlishiqna, safaqna, avjobasijeba, idareqna, khevsiqna, zerzeleiqna, 

qhiametiikna, shiqaetiukho, toqasvuzam, nuriguukhade, helaqigaxda, razigakhda, 

ferishanigakhda, alishverishijeba, ezietigatsia… the appliance of the phrases built according 

to another language-style is interesting in the point of view of language history, historic 

dialectology, as well as linguoculturology, psycho- and sociolinguistics.   

Our subject of dispute is the forms of khevsiqna type. Descriptive production is widely spread 

in Turkish language. Complex or compound predicative is mostly Persian or, generally, eastern 

word, but the verb is Turkish. They are: yardim – help; etmek – do, olmak – become.  

In special literature analytical production is described in Lazetian (A. Chikobava, S. Jikia, N. 

Mari); here are described analytical forms: sachivarigauketa, dapatizhebagauketa, 

jiutobagauketa, menaveobagauketa, chkhubigauketa, dajerebaqna… 

In Georgian special literature, such forms are given different qualifications: the majority of the 

linguists consider them as calques, some separate them from the calquing phraseological units 

and some – not. Here are discussed Kheberisagheba, emrismitsema and similar expressions.  

In connection to the descriptive passives, there were opinions that the descriptive production is 

natural for Georgian language (T. Vashakidze) and it is not a calque, and especially of Turkish 

language. From these structures some of them emerged in translated literature, and then the 

general Georgian language adopted and expanded the area of their usage. Ancient and middle 

Georgian literary works are rich in such forms, whether translated or original: qholotsvai (Sin.), 

qhoaghtserai (Kost.); qmnagodebai (shes.), lalaoba//fiqri//ghimi//patronobaqna (Rususd.) 

(M. Paghava, M. Tsintsadze).  

In the oldest editions of Gospel there are many complex verbs with qhopa verbal part: lotsva-

qhavt, aghtquma-qho, pativ-uqho, devna-uqho, tsqhaloba-qho, khseneba-qho, dzieba-qho. In 

X-XI centuries the volatility among the descriptive and organic forms started. The descriptive 

production finally took its shape and was changed with the unified production(aghutqva, 

daedevna/gandevna, sheitsqhala, moikhsena, modzebna). In southern dialects there is 

absolutely different situation. The analytical production has a wider range here. We can admit 

that the organic forms of the written language are dominant in the modern literary language and 

the analytical forms are based on the Turkish template. Their abundance in the southern dialects 

can be explained with language contacts. 
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The article discusses the production of analytical forms in written literature and southern 

dialects, where the verb qmna gives us the verbs of different behaviors, as well as the active 

and passive, dialectic and archaic forms: qna//gaaketa//uzams//uqho//ijeba… 

Qhofa//qmna alternation has been confirmed in Georgian language since the ancient times. The 

nominative part has also been focused on.In southern speech it is mostly a foreign word and is 

represented as an infinitive and a noun (concrete and abstract). 

In our point of view, all the descriptive forms should not be discussed in one context. Calquing 

phraseological units (khatrisasheneba, kheberismitsema, salamis atseva), 

safaqnahelaqigakhda,ezietigatsiaforms should be considered separately. 

Saqmeshiaris, danakhulimqhavs and other structures require other qualifications. 

Consequently, the originality of each of them will be reviewed. The issue is to be studied in 

written monuments of modern Georgian language. 

 

 

Teachers' Attitudes towards ICT Tools in Teaching English to Generation Z students 

Nesli Çiğdem Saral 

 

The world is changing and in every second, and technology has been changing rapidly, which 

opens new era in education, especially in language teaching. New concepts like information 

and communications technologies (ICT) have been investigated. At this point, teachers must 

change their attitudes, their materials and techniques for their Generation Z students because 

teachers are the ones who directly impact the learning and teaching processes. Therefore, in 

order to ensure effective use of technology in education, teachers' attitudes should be taken into 

consideration. Although there are many researches about teachers' attitudes to ICT use, the lack 

of the data about the teachers of Generation Z students attitudes toward ICT use in their classes 

in the literature is obvious.  This research aimed to reveal attitudes towards current ICT tools 

usage in or outside the classroom of the English language teachers who have Generation Z 

students, and to elicit their ICT literacy. Data collected from 50 English language teachers 

whose students belong to Generation Z in Turkey. In conclusion, the findings show that teachers 

overall are optimistic about technology use in language teaching although they do not use up to 

date tools in their classes, but they want to develop their computer skills to keep up with their 

Gen Z students. 

Keywords: ICT, teacher attitudes, generation Z, technology literacy 
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Yabancı Dil Öğretiminde Masalın Beyin Temelli Öğrenme Yöntemine Göre 

Öğretilmesi ve Öğrenci Başarısına Etkisi 

Neslihan Acar, Çiğdem Kırca 

 

Günümüze kadar gelmiş olan dil öğretim yöntemlerinin çoğu, öğretilecek olan konu ve bunun 

öğrencilere ne şekilde aktarılacağı üzerinde durmuştur. Ancak 'neyin', 'nasıl' öğretileceğinin 

belirlenmesinden önce, öğrenmenin nasıl oluştuğunu, dil öğrenilirken beyinde hangi sürçlerin 

etkinleştiğini araştırmak gereklidir. İnsan beyninin işleyişini temel almayan bir yabancı dil 

öğretim yönteminin etkin olması beklenemez. Dil öğreniminde kavrayarak öğrenme önemlidir. 

Beyin Temelli Öğrenme Yöntemi dil eğitiminde çeşitli imkanlar sağlamanın yanı sıra, bireyin 

anlamlı öğrenmesine zemin hazırlar ve kişilerin mevcut bilgilerini yeni edinimleri ile 

sentezleyerek bilgiyi kalıcı hale getirir. 

Bu çalışmanın amacı, Beyin Temelli Öğrenme yönteminin öğrencilerin yabancı dil dersindeki 

başarısı üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın amacı Beyin Temelli Öğrenme yöntemini 

tanıtmak, bu yöntemi Almanca masallarla uygulayarak somutlaştırmak ve yabancı dil 

öğretiminde kısa edebi metinlerin Beyin Temelli Öğrenme Yöntemi sayesinde öğrenciler 

tarafından kolay öğrenildiğini göstermektir. Bu çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu 

araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, bir deney ve bir 

kontrol grubu ile yapılmıştır. Bu çalışmaya, deney grubunda 16 öğrenci ve kontrol grubunda 

16 öğrenci olmak üzere toplam 32 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın uygulaması Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Bölümü 1. Sınıf Okuma I dersinde gerçekleştirilmiştir. 

Deney grubundaki öğrencilere beyin temelli öğrenme yaklaşımıyla, kontrol gruplarındaki 

öğrencilere ise geleneksel öğretim yöntemleri ile 8 hafta dört farklı masal ele alınarak öğretim 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  beyin temelli öğrenme, başarı, masal, yabancı dil, okuma 

 

 

‘Signalling Transition’ in Research Articles: How Do Native Speakers of English and 

Turkish Use Discourse Markers? 

Neslişah Güneş 

 

 Academic writing can be a difficult and complicated process, especially for beginner 

researchers because a successful academic paper requires a high degree of linguistic 

competence including the elements of discourse markers, style, manner, etc. Thus, this study 
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seeks to show how authors use specific phrases in academic papers and give ideas to novice 

researchers with regard to the certain phrases used for 'signalling transition' in their writings. 

The general aim of the study is to analyze research articles written by native speakers of English 

and Turkish according to the Academic Phrasebank from the University of Manchester and to 

see if there are any similarities or differences in terms of phraseological choices. ‘Signalling 

transition’ section in the phrasebank was used to examine the articles by scanning totally 

fourteen different exponents related to this section via corpus analysis software. The study 

hypothesized that native speakers of English tend to use more and different academic phrases 

than native speakers of Turkish because of everyday exposure. According to the data analysis, 

it was found that native speakers of Turkish use the exponents more frequently than native 

speakers of English. However, the research articles written by native speakers of English 

contain more different types of exponents. It is recommended that further research focusing on 

more articles and different exponents might make a greater difference in helping students and 

researchers be aware of possible discourse elements to use in their papers.  

Keywords: signalling transition, academic writing, research articles, academic phrasebank, 

discourse markers 

 

 

Developing the Pronunciation Skills of Young Learners By Using Songs 

Nimet Sümeyra Kurt 

 

Young learners are tend to read the English words as they are written, because of the negative 

effect of their mother tongue, Turkish. In mainstream schools, there is not too much reading 

because of the level of the students; however, the students are willing to read what they see on 

the books, videos, visuals, etc. 

One of the most important way of having a good pronunciation is obtaining good English input. 

If students are not exposed to enough input, they could not produce of high quality output. 

Being in an EFL country blocks the learners hearing English outside of the class. They could 

not hear pure English, so they could not pronounce it correctly. 

For this project, participants, aged 7-8 years, were selected. And the study covers sixteen 

students. The participants are third class students of a mainstream school from a rural area. 

The given vocabularies on the book for the students are detected. The songs which include these 

words are selected. Yet the focus point will be on the known vocabularies, because it is not a 
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vocabulary teaching, this study is about the pronunciation. The words of which meanings are 

known by the students, but could not be produced well are selected. 

At the beginning of the process, the pronunciation of the words is recorded and transcripted. 

After the treatment, songs, the same words’ pronunciation will be recorded. And these obtained 

data is compared. 

 

 

İlkokul Öğrencilerinde Görünüşsel Edim 

Özay Önal 

 

 

Bu deneysel çalışmanın amacı, ilkokul çağı çocuklarında görünüşsel edimin ne tür görünümler 

sergilediğini betimlemektir. 

Görünüş (aspect), dilbilgisel zaman (tense) ve kiplik (modality) gibi bir dilbilgisel kategoridir. 

Görünüş dinleyiciye ne tür bir olay, eylem ya da durumdan bahsedildiği ve bunların zamansal 

(temporal) iç yapısı hakkında bilgi aktarır. Zamansal yapı; başlama ve bitiş noktaları, süre, anlık 

olarak gerçekleşip gerçekleşmeme, gerçekleşme evreleri, evrelerin birbirinden farklı olup 

olmadığı gibi bilgileri içerir. Eylem sınıflarının bu içkin özellikleri görünüşsel bilgide 

kodlanmışlardır. Eylemin hal türü ve eylem öbeğine dahil olan zaman belirteçlerinin etkileşimi 

görünüşsel anlam açısından çok önemlidir.  

Bu çalışmada temel alınan Smith (1991)’de öne sürülen “iki bileşenli” hal (situation) ve 

bakışaçısı (viewpoint) görünüş kuramı aşağıdaki eylem sınıflarını içerir; 

Durumsal hal türü (states); elmayı sev, İngilizce bil  

Edimsel hal türü (activitiy), dinlen-, gezin 

Tamamlama hal türü (accomplishment); okula git-, araba resmi yap- 

Bitirme hal türü (achivement); camı kır-, kalemi bul- 

Anlık gerçekleşim hal türü (semelfactive) eylemler; gözünü kırp, hapşır 

Bakış açısı türü (view point); (i)Bitmişlik -perfective (Ata kitabı okudu) (ii) Bitmemişlik 

(imperfective) (Ata kitabı okuyordu)  

Bu amaçla, ilkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflardan oluşan 230 kişilik araştırma 

grubuna bir test uygulaması yapılmıştır. Katılımcılardan, anadillerine ait sezgisel bilgilerini 

kullanarak, formlarda verilmiş olan tümcelerin “anlamsal kuruluş” olarak   DOĞRU veya 

YANLIŞ olduğuna karar vermeleri istenmiştir. Formlarda; durumsal, edimsel, bitirme, 

tamamlama, anlık gerçekleşim, bakışaçısı görünüş türlerini içeren toplam 59 tümceye yer 
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verilmiştir. Tümceler, eylem-zaman belirteci uyumu açısından “uygun” (örn.“Canan bazen 

hasta bazen değil) ve “uygun olmayan” (örn. “Erol bazen satranç biliyor”) örnekler 

içermektedir. Elde edilen veritabanı iki açıdan incelenmiştir. Birinci incelemenin sonuçları, 

katılımcıların DOĞRU/YANLIŞ değerlendirmelerindeki isabetliliğin sınıf kademesindeki 

yükselişe koşut olarak arttığını, yani görünüşsel edimin gelişim sergilediğini göstermiştir.  

Diğer yandan, veritabanı katılımcıların hangi görünüş türlerini daha kolay ve doğru 

değerlendirdiği, hangilerinde ise zorlandığı çerçevesinde de incelenmiş ve katılımcıların 

durumsal ve edimsel hal türü-zaman belirteci uyumunu değerlendirmede diğer hal türlerine 

göre daha fazla zorlandığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, dilbilgisi, zihin, görünüş kuramı, görünüşsel anlam, eylem 

sınıfları, hal türü, bakış açısı türü, zaman belirteçleri 

 

 

İngilizce ve Türkçe’de Ulam İçi Derecelendiriciler 

Özay Önal 

 

İlk defa Lakoff (1972) tarafından İngilizce’de incelenen ve daha sonra Rosch 1978, Kay 1982 

ve Taylor 2003’de ele alınan derecelendiriciler (hedges), ulam içi yapı ve ulam üyeliğinin dilsel 

aktarımına aracılık eden anlam-kullanımbilimsel araçlardır. Bu bildiride, Türkçe dilbilim 

alanyazınının henüz tam olarak ilgi alanına girememiş olan derecelendiriciler tanıtılacak ve 

“naif düşünce modelleri”ndeki (folk theories of thought) rollerine değinilecektir. Ayrıca, temel 

kaynaklarda yer verilmiş İngilizce örneklerden yola çıkılarak, Türkçe’deki derecelendirme 

görünümleri, bir olası sınıflandırma listesi de hedeflenerek ele alınacaktır. Aşağıda, 

derecelendiricilere dair özet bir kuramsal çerçeve sunulmuştur. 

“X bir Y’dir” önermesi, X ve Y ulamları (kategorileri) arasında bir içerilme-içerme ilişkisine 

işaret etmektedir. Y ulamı KUŞ olarak düşünüldüğünde; serçe, güvercin, tavuk, hindi gibi olası 

X ulamları Y’nin ulamsal sınırları içinde bulunur. Ancak, serçe, güvercin ve karganın olduğu 

düzey ve derecede devekuşu, penguen ve tavukun da birer KUŞ olduğunu söylenebilir mi? 

Klasik mantık/ulamlaştırmanın, bu soruya yanıtı “evet” tir.  Oysa, 1970’lerde başlayan anlam-

kullanımbilim, psikodilbilim ve bilişsel psikoloji çerçeveli çok-disiplinli çalışmalar, zihnin 

ulam üyeliğini “dereceli” olarak algıladığını göstermektedir. Buna göre, yukarıdakilerin hepsi 

birer KUŞtur ancak bazıları daha tipik, diğer bazıları ise atipiktir. Kısacası, bazı kuşlar daha 

kuştur, diğer bazıları ise daha az. Bunun dilsel olarak kodlanması derecelendiriciler üzerinden 
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gerçekleşmektedir. Başka türleri de olmakla birlikte, temel olarak iki tip derecelendiriciden 

bahsedilebilir: Ulam içi yapıyı (i) sıkılaştırıcılar (intensifiers) (ii) gevşeticiler (deintensifiers).  

İngilizce’de typical, par excellence, strictly speaking gibi “sıkılaştırıcı derecelendiriciler”, 

ulamın merkezcil/tipik üyesini belirlemektedir;  

(1)Sparrow is a bird par excellence/ Sparrow is a typical bird 

Serçe fevkalâde/ tam anlamıyla/ dört dörtlük/ tipik bir kuştur  

Aşağıda (2)’de ise, ulam üyeliğini gevşeten derecelendiriciler örneklendirilmiştir. 

(2) Turkey is sort of a bird  

Hindi bir nevi/ esasen/aslında/ bir kuştur  

Burada, sort of a derecelendiricisi, konuşucunun hindiyi tipik değil, atipik bir kuş olarak 

gördüğünü dilsel olarak kodlar. Oysa, klasik ulamlaştırmaya göre hindi, serçe ile eşit düzeyde, 

“şüphe götürmez” bir kuştur. 

Diğer yandan,  

(3) A bat is a bird 

Yarasa bir kuştur  

önermesi yanlışken 

(4) Loosely speaking, a bat is a bird  

Yarasa ana hatlarıyla / bir bakıma bir kuştur önermesi aslen kuş olmayan yarasayı, bir KUŞ 

yapmakta ya da KUŞ ulamının sınırlarını gevşetmektedir.   

Yarasa bir KUŞ olmamakla birlikte, bir HAYVANdır. İkisi, uzak olmakla birlikte aynı ulamsal 

alan (HAYVAN) içinde yer alırlar. Oysa; 

(5) Hakan is a regular fish (because he is a perfect swimmer) 

Hakan bildiğin balıktır. (sanki balıktır / balık gibidir / balıktan farksızdır) 

Örneğinde, yarasa-HAYVAN ilişkisinden çok daha uzak bir ilişkiye sahip olan Hakan-Balık 

ilişkisi derecelendiriciler üzerinden kurulabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: dilbilim, anlambilim, kullanımbilim,  psikodilbilim, ulamlaştırma, klasik 

ulamlaştırma, derecelendiriciler, prototipler,  naif düşünce kuramları 

 

 

Fransızcada Bakışımlı (Simetrik) Fiiller 

Özge Karacadal 

 

Bu çalışmadaki başlıca amaç, Fransızcanın yabancı dil olarak öğretilmesinde bakışımlı fiillerin 

(simetrik) yerinin ve öneminin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, sözdizimi, anlambilim 
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ve edimbilim gibi dil bilimleri alanlarından yararlanılmıştır. Bu çalışmada fiilller geçişlilik ve 

edilgen çatı olarak iki kategoride ele alınmış, ardından fiillerde bakışımlılık kavramı ele 

alınmıştır. Le Robert Dixel Mobile sözlüğüne göre kullanım sıklığı 12.0’dan fazla olan 98 

bakışımlı fiil incelenmiş, ardından bu bakışımlı fiiller bir tablo içerisinde kullanım sıklığı 

gözetilerek sıraya koyulmuştur. Ayrıca, bu fiiller içerisindeki eş anlamlılar, yakın anlamlılar ve 

zıt anlamlılar bulunmuş ve yabancı dil olarak Fransızcanın eğitim / öğretimindeki yerleri 

sorgulanmıştır. Bu inceleme betimsel yöntem benimsenerek oluşturulmuştur ve özellikle 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1) Bakışımlı (Simetrik) fiil nedir? 

2) Bakışımlı fiiller yabancı dil öğretim kitaplarında nasıl öğretiliyor? 

3) Bakışımlı fiillerin Fransızca öğretim kitaplarındaki öğretimi etkili midir? Eğer değilse 

bu nasıl daha etkili hale getirilebilir? 

4) Fiillerin Le Robert Dixel Mobile sözlüğünde verilen kullanım sıklığı ile öğretim 

kitaplarındaki kullanım sıklığı arasında tutarlılık var mıdır? 

Çalışmanın son bölümünde, iki öğretim kitabında (Adosphère 1 ve Saison 1) kullanılan 

bakışımlı fiillerin çözümlemesi yapılmıştır. Bu çözümlemede geçişli ve geçişsiz fiil kullanım 

biçimleri ortaya konulmuştur. Ayrıca bu ders kitaplarındaki bakışımlı fiillerle Le Robert Dixel 

Mobile sözlüğündeki kullanım sıklıkları karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak, bakışımlı fiillerin, incelenen Adosphère 1’de ve Saison 1’de yer almakla birlikte, 

fiil seçimlerinin dizgesel ve etkili bir biçimde yapılmadığı ve bu yüzden de fiillerin öğretiminin 

zorlaştığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fransızca’da simetrik fiiller (bakışımlı), fiil çatısı, geçişli fiil, geçişsiz 

fiil, sözdizimi, anlambilim, yabancı dil olarak Fransızca, fiil öğretimi 

 

 

The Effects of Multimedia Integration on EFL Students’ Achievement and Students’ 

Perceptions of Multimedia Learning 

Özlem Erdem Çavdar, Mustafa Naci Kayaoğlu 

 

Computers have become parts of our everyday life. Many subject areas, including education 

integrate computers to their subject areas in this technology age. Looking at this perspective, it 

is also inevitable to use technology in language teaching activities. Keeping these developments 

and changes in mind, the use of computers to assist learners in their language studies has 

increased over the past decade. For the past few years, multimedia learning has come into 
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prominence. The objective of this paper is to analyze the state of using up-to-date methods and 

techniques for foreign language teaching and see the advantages and drawbacks of using 

computer assisted language learning in a tertiary level English class. The paper is aimed to 

investigate the effect of using multimedia classrooms in language teaching by comparing them 

with traditional classrooms. 37 vocational school students at a state university in Turkey were 

enrolled in the study. 18 of them were instructed in a multimedia classroom (experimental 

group) and 19 of them were instructed in a traditional class (control group). The analyses of 

success rates conclude that there is a slight difference in students’ success rates, which is not 

considered statistically significant. A nineteen item questionnaire was also conducted to the 

experimental group in order to see students’ perceptions and preferences on multimedia 

learning. SPSS 16 Package Program was used to analyze the questionnaire results. Considering 

the results, it can be concluded that students in the experimental group have positive attitudes 

towards multimedia classrooms even if there is not a statistically significant difference in the 

success rates of two groups. The paper will also discuss some pedagogical benefits of 

multimedia learning together with the potential problems related to the use of multimedia 

resources in the language classroom. This study may have implications for EFL instructors, 

especially in Turkish universities and material developers. 

Keywords: Multimedia Language Classrooms, Higher Education Council of Turkey, 

Students’ Perceptions of Multimedia Learning, Foreign Language Teaching, CALL 

 

 

Accuracy and Fluency of Speaking Skill between Turkish EFL Learners 

Parisa Yeganehpour 

 

Turkish EFL learners may have difficulty in fluent and accurate Engilish speaking. This study 

aims to enhance those learners’ oral proficiency by trying to find out their problems in the 

speaking competence and help them to improve their speaking fluency and accuracy. At first, 

factors that influence foriegn learners speaking are expalined. Then as the study’s methodology 

a questionair is employed to investigate the problems about speaking accuaracy and fluency 

between students. According to results, by considering cognitive, affective, and linguistic 

factors it was difficult for Turkish students to be fluent and accurate in speaking Engilish. 

Keywords: speaking skill, accuracy, fluency, EFL, teaching speaking 
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 The Differences Between Native and Non-Native Speaker Teachers of English in 

Turkey According to Perceptions of Students and Teachers  

Pınar Topal 

 

There have been various studies about the differences between native and non-native English 

language teachers. Our purpose is to study these differences in the light of teachers’ self-

conceptions and students’ perceptions. To carry out this research, we used mixed method to 

obtain a large scale of data. For quantitative part of our data, we conducted a survey with 

students from Hacettepe University, Ankara Turkey. As for the qualitative part of the data, we 

interviewed students and teachers separately. We investigated certain differences that are 

already suggested in previous studies and we detected four areas that are showing significant 

perspective shifts; form of teaching, teaching speaking skills, providing of the culture of English 

and pedagogical approaches of teachers. At the end of our study, we found out that according 

to teachers and students that are interviewed and surveyed, although native and non-native 

teachers have some pluses and minuses in terms of their language aptitude and pedagogical 

approach, there is no pre-eminent party in this dichotomy. Eventually, it is deduced that an 

eclectic practice of teaching in which native and non-native teachers work collaboratively is 

considered ideal. We hope that our findings can help teaching professionals to gain an 

understanding of native and non-native dichotomy among English language teachers, as parties 

in question are not contrasting but supporting each other.  

Keywords: NS and NNS teacher, teacher self-perception, student perspective, teaching 

behaviour 

 

 

An Investigation and Comparison of University Students’ Beliefs about Learning 

English as a Foreign Language and Academic Achievement 

Pınar Yaşar, Öznur Semiz 

 

This study aimed to compare beliefs of Artvin Çoruh University students about learning English 

as a foreign language and its effect on their academic achievement. First, a questionnaire based 

on Horwitz’s BALLI (Beliefs about Language Learning Inventory) (1988) was used to explore 

students’ general beliefs about learning a foreign language. Then, data was collected from one 

hundred and fifty-seven university students studying in different departments of Faculty of 

Education in spring semester in 2015.  The answers for the following research questions were 
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sought: Are there any differences in students’ beliefs on learning a foreign language among 

different departments? Are students’ beliefs on learning a foreign language consistent with their 

academic achievement in English course? Do students’ academic achievements show 

difference according to departments students are enrolled in? Data was analysed in SPSS. 

Differences and similarities of students’ beliefs in different departments were stated. Pearson 

correlation analysis showed significant correlation at 0.05 between exam results and mean of 

items in total. Oneway ANOVA revealed significant difference between exam results among 

five departments. 

Keywords: BALLI, Language Learners’ Beliefs, Academic Achievement 

 

 

Öğrenme Stratejileri ve Eylem Odaklı Yaklaşım 

Rıfat Günday, Hasan Atmaca 

  

Eskiden öğreteni eğitimin merkezine koyarak, öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri 

üzerinde önemle durulurken, son zamanlarda öğreneni eğitimin merkezine yerleştirerek 

öğrenim stratejileri ve stilleri üzerinde durulduğu görülmektedir. Artık öğretimde olduğu gibi 

öğrenimde de sadece genelleme yoluna gidilmesi yeterli bulunmayıp, öğrenenlerin ya da aynı 

öğrenenin farklı öğrenme strateji ve stillerinden yararlanmasından söz edilmektedir.  

Strateji, belirlenen hedefe etkili bir şekilde ulaşmanın yollarını arama ve bu amaca ulaşmak için 

yapılacak işlemler bütünüdür. Öğrenme stratejileri, öğrenen tarafından izlenecek genel 

eğilimleri ve sürecin bütüncül özelliklerini içermektedir. Bu bağlamda strateji, öğrenim 

araçlarının seçimi, bilgilerin kavranması, etkinliklerin, görevlerin ve eylemlerin 

gerçekleştirilmesi için öğrenim işlemlerinin yapılanması ile ilintilidir. Öğrenme stratejileri 

genelde üç türe ayrılmaktadır: üstbilişsel stratejiler, bilişsel stratejiler, sosyo-duyuşsal 

stratejiler. 

Eylem Odaklı Yaklaşım öğretim değil, öğrenim üzerine odaklanan bir yöntemdir. Temel hedefi, 

okul, günlük yaşam ve iş yaşamı gibi sosyal ortamlarda eyleme dönük olarak yabancı dili 

kullanabilmektir. Gerek dört temel dil becerisinin kazandırılması ve gerekse de dil 

bileşenlerinin öğreniminin etkileşime, işbirliğine, iletişime ve eyleme dayalı etkinlikler aracılığı 

ile sürdürülmesi anlayışını benimsemektedir. Eylem Odaklı Yaklaşımda kendi kendine 

öğrenme çerçevesinde öz planlama, öz yönetim, öz değerlendirme önemli stratejiler olarak yer 

almaktadır. Öğrenen, belirlenen hedefe ulaşmak için kendi öğrenim sürecini kendi bilişsel 

düzeyi ve öğrenme kapasitesine göre düzenleyebilir. Öz öğrenmede öğrenim sadece dersle 
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sınırlı kalmayıp yaşamın her anında ve her yerde gerçekleştirilebilecek bir durum olarak 

değerlendirilmektedir. Eylem Odaklı Yaklaşım; 1) görev tamamlama, öz öğrenme, öz 

değerlendirme gibi üstbilişsel stratejileri; 2) gözlemleme, ilişkilendirme, önceki edinimleri 

kullanma, bilgileri bir durumdan diğerine aktarma,  bağlamsallaştırma gibi bilişsel stratejileri; 

3) başkalarıyla işbirliği yapma, görüşme, kültürel farklılıkları kavrama gibi sosyo-duyuşsal 

öğrenme stratejileriyle örtüşen boyutları içermektedir.  

Öğrenenin kendi öğrenme stillerini tanıyıp bu doğrultuda stratejiler geliştirerek öğrenimini 

sürdürmesi başarılı bir yabancı dil hedefine ulaşmak için oldukça önemlidir. Eylem Odaklı 

Yaklaşım, öğrenenin öğrenme stilleri, gereksinimleri, edineceği beceriler, kullanılabilecek araç 

ve materyaller üzerine odaklanırken öğrenmeyi, bireysel çaba ve deneyim sonucu gerçekleşen 

bir değişim olarak değerlendirmektedir. Sonuç olarak Eylem Odaklı Yöntem, öğrencilere 

öğrenmenin yollarını öğretmeyi ön planda tutmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: öğrenme, strateji, stil, kuram, eylem odaklı yaklaşım. 

 

 

Yabancı Dil Eğitimde Bağlamsal ya da Bağlam Dışı Dilbilgisinin Yeri 

Rıfat Günday, Murat Delibaş 

 

Geçmişten günümüze yabancı dil eğitiminde yeri ve öğretim şekli tartışılan konulardan bir 

tanesi de dilbilgisidir. Günümüzde yabancı dil öğretimi/öğreniminin dört temel dil becerisinin 

(dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazılı anlatım) kazandırılmasına 

yönelik sürdürülmesi anlayışı benimsenmiş olmakla birlikte, bu becerilerin edinilmesinde 

dilbilgisi, sözcük bilgisi ve fonetik dil bileşenlerinin öğrenilmesinin önemi de kabul 

görmektedir. Bunlara son dönemde bir de kültür öğretimi eklenmiştir. Dil bir iletişim ve eylem 

aracı olarak kabul edilmekte ve iletişimsel dil yeteneğinin gelişimi üç etmene 

dayandırılmaktadır. Bunlar dilsel, toplumdilbilimsel ve edimsel yeterliliklerdir.  

Yabancı dil eğitiminde yeri birçok yöntem tarafından tartışılmasına karşın tamamen yok 

sayılamayan dilbilgisinin nasıl bir yol izlenerek öğretilmesi/öğrenilmesi gerektiği konusunda 

farklı görüşler öne sürülmektedir. Dilbilgisinin yabancı dil eğitiminde bir amaç değil, ancak 

önemli bir araç olduğu anlayışını benimseyen çağdaş yöntemlerin, dilbilgisi verilirken 

izlenecek yol konusunda Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ya da Doğrudan Yöntem gibi çok katı bir 

tutum içinde olmadıkları görülmektedir. Bununla birlikte, tümevarım yoluyla, örtük şekilde, 

aktif etkinlikler aracılığı ile ve bağlama dayalı olarak sürdürülen dilbilgisi öğretimini daha ön 

planda tutmaktadırlar.  
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Bu çalışmada dilbilgisini bağlam dışı yolla öğretmek mi yoksa bağlama dayalı bir şekilde 

öğretmek/öğrenmek mi daha başarılı bir yabancı dil hedefine ulaşmayı sağlayacaktır sorusuna 

yanıt aramaktır. Ayrıca, bir yandan bağlam dışı dilbilgisi öğretimi ile bağlamsal dilbilgisi 

öğretim şekilleri karşılaştırılırken, diğer yandan da bağlama dayalı dilbilgisi 

öğretimi/öğreniminin yabancı dil eğitiminde ne tür yararlar sağladığı konusu irdelenmektir.  

Anahtar Kelimeler: yabancı dil eğitimi, bağlamsal dilbilgisi, bağlam dişi dilbilgisi, yöntem, 

öğretim, öğrenim. 

 

 

Türkiye’de Eğitim Gören İranlıların Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi Açısından 

Karşılaştıkları Zorluklara İlişkin Değerlendirmeleri 

Roghayyeh Ghaffari, Ramyar Majidi 

 

 Bu araştırmada, Türkiye’de eğitim gören İranlıların Türkçe öğretiminde dilbilgisi 

açısından karşılaştıkları zorluklara ilişkin değerlendirme yapmak hedeflenmiştir. Bu çalışmada, 

nitel araştırmada en yaygın veri toplama yöntemlerinden olan görüşme türü kullanılmıştır. Bu 

çalışmada, İranlı öğrencilerin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları zorlukları bulmak ve incelemk 

için görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’de farklı üniversitelerde ve farklı 

düzeylerde eğitim gören İranlı öğrencilerin üzerinde görüşme formu vasıtasıyla görüşmeler 

yapılmıştır. Araştırmada yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu forma uzman 

görüşleri alındıktan sonra son şekli çalışmada uygulanmıştır. Yapılandırılmış görüşme formu 

ile elde edilen veriler incelenmiş ve araştırmada sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre, 

görüşmeye katılan öğrenciler Türkçeyi Türkiye’de öğrenmeyi, yani öğrenmek istenilen dili o 

dile ait ortamda öğremenin daha yararlı olduğunu belirtmişler. Ayrıca, öğrenciler dil öğrenme 

süreçlerinde eğitim için her dört temel becerisi olan konuşma, yazma, dinleme ve yazmaya 

yönelik eğitimin eksikliğinden söz etmişlerdir. Bunun yanı sıra, Türkçe öğrenirken dilbilgisi 

açısından Tamlamalarda, Ettirgen ve Dönüşlü çatılarda en çok zorluk yaşadıklarını ve 

Zamanların öğreniminde en az zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğrenme, dilbilgisi, karşılaşan zorluklar 
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4+1 Yazma Modelinin ve Dil Öğrenim Stratejilerinin Almancayı Ana Dil Olarak 

Kullanan Öğrencilerin Yazma Başarısı Üzerindeki Etkileri 

Rüveyda H. Çebi Kozallık 

 

Yabancı dil öğretimi her çağda tartışılan bir konu olmuştur. Ana dilden farklı bir dilin nasıl 

öğretilmesi gerektiği ortaya çıkan yeni teknik, model ve stratejiler ile her sefer yeniden 

yorumlanmıştır. 

Yabancı dil öğretimi denince aklımıza dört temel beceri gelir. Bu becerilerin her birinin 

kazandırılması farklı etkinlikler ile yapılmaktadır. Bunlardan konuşma ve yazma üretkenlik 

gerektiren becerilerdendir. Yazma ise bireyin kağıt ile baş başa kaldığı, yada bırakıldığını 

sandığı bir beceri olduğu için hem ana dil de hem de yabancı dil de çok zahmetli görülen bir 

alandır. Bu noktada geliştirilen yazma modelleri ile bireyler, geleneksel yazma yöntemlerinden 

çok daha farklı şekilde yapılan aşamalı ve süreli yazma eğitimine tabi tutularak kağıt ile ve 

kendilerine verilen konu adıyla yalnız bırakılmamaktadırlar. 

Bu çalışmanın amacı dört artı bir yazma modeli ile Oxford dil öğrenme stratejilerinin ana dilde 

yazan öğrencilerin yazma başarısını olumlu etkilediğini göstermektir. Bu çalışma Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Almanca Öğretmenliği 3.  Sınıfta okumakta olan ve 

Almancayı ana dil alarak kullanan on öğrenci ile on hafta boyunca sürdürülmüştür. Ortaya çıkan 

yazma ürünleri portfolyo ile takip edilmiştir. Çalışmanın sonucunda yazma başarısını 

arttırdığını gösteren bulgular elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 4+1 yazma modeli, strateji eğitimi, yazma becerisi 

 

 

Kültürel Miras Kaynağı Olarak Sözlükler: Türklerde Kahvaltı Kültürü 

Sami Baskın, Arzu Sönmez 

 

UNESCO’nun 1972 yılındaki toplantısında imzalanan sözleşmeye göre kültürel miras anıtlar, 

binalar grubu ve sit alanları olarak kabul edilirken günümüzde soyut, etnografik ve endüstriyel 

miras da bu kategoride değerlendirilmektedir. Yemek kültürü de somut olmayan kültürel 

mirasın içinde kabul edilmektedir (Hocaoğlu ve Er, 2012: 3). Türkiye’deki yemek kültürü ve 

yiyecek çeşitleri ise son yıllarda UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde 

(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) kendilerine sıkça yer 

bulmaya başlamıştır. Örneğin bu listeye 2011 yılında Keşkek, 2012 yılında Mesir Macunu 

Festivali (doğal olarak mesir macunu), 2013 yılında Türk kahvesi, 2016 yılında da lavaş, yufka 
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gibi yiyecekler Türklerin somut olmayan kültürel miras ürünleri olarak gösterilmiştir . Aslında 

bu listeye girebilecek Türklere özgü pek çok yiyecek adını saymak mümkündür. Ancak bu 

adların toplu bir listesi ve geçmişten günümüze değin bir değerlendirmesi bulunmamaktadır. 

Bunun yapılabilmesi için Türklerin ilk sözlüğü olan Divan-ı Lugati’t Türk, farklı bir coğrafyada 

yazıldığı için Memluk Kıpçak sözlükleri, ilk Türkçe genel sözlük olarak adlandırılabilecek olan 

Kamus-i Türkî ve günümüz Türk sözlükçülüğünün en önemli eseri olan Türkçe Sözlük’te 

bulunan yiyecek adları derlenmiştir. Bu adların hepsini değerlendirmek çok uzun süreli bir 

çalışma gerektirdiğinden araştırma, sadece “kahvaltı kültürüne ait” olan isimlerle 

sınırlandırılmıştır. Bu adlar, sözlük biliminin ilkeleri doğrultusunda ele alınmış, alfabetik olarak 

listelenmiş, açıklanmış ve dil-kültür ilişkisi bağlamında yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: kahvaltı, sözlük, dil-kültür ilişkisi 

 

 

Öğretmen Eğitiminde Proje bazlı Eğitim Yaklaşımı 

Selma Karabınar 

 

Öğretmen eğitimi konusunda yapılan çalışmalar göstermektedir ki yaparak ve yaşayarak 

öğrenme deneyimleri öğretmen adaylarına iki açıdan yararlı olmaktadır. Bunlardan birincisi 

kavramları daha iyi öğrenmede ikincisi ise ilerde uygulamaları istenen yöntemleri kendi 

öğrencilik yıllarında deneyimlemiş olmaları açısından yararlı olacaktır. Bu çalışmanın amacı, 

yapılan proje bazlı birer dönemlik 2 dersin öğrenciler üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 

Katılımcılar, öğretmen yetiştiren bir eğitim fakültesinde yabancı dil İngilizce öğretmen adayı 

olarak öğrenim gören  4. sınıf öğrencileridir. Yabancı dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme 

ile ilgili  iki ders kapsamında öğrencilere dönem başından sonuna kadar süren bir süreçte 

öğrendikleri kavramlara dair gittikleri staj okulunda uygulama yapma ve sonuçlarını 

değerlendirmeleri gereken uzun vadeli 2 proje tanıtılmıştır. Tanıtılan proje ile ilgili dönem 

boyunca yönlendirmeler yapılmış, 3 er kişilik gruplar oluşturulmuş, uzun vadeli proje küçük 

parçalara bölünmüş ve bunlarla ilgili tarihler ve değerlendirme kriterleri  öğrencilerin katılımı 

ve onayı ile belirlenmiştir. Son olarak yazılı şekilde raporlaştırdıkları projeler değerlendirilerek 

dönem sonu final notu olarak kullanılmıştır. Eylem araştırması deseninde uygulanan çalışmada 

14 hafta suren 2 ayrı dönemde 150 öğrenciye dönem sonunda, uygulanan projeye ilişkin açık 

uçlu sorular sorulmuş ve bu sorulara verilen yazılı cevaplar incelenmiştir. Ayrıca amaçlı 

örnekleme yöntemi ile seçilen bir grup öğrenci ile eylem planı tamamlandıktan sonra yüz yüze 

görüşme yapılmıştır. Toplanan veriler temalara bağlı olarak kodlanmış ve örtüşen kodlar ve alt 
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temalar düzenlenerek içerik analizi ile bulgular çözümlenip yorumlanmıştır. Araştırma 

sonuçları göstermiştir ki yapılan uygulama, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme, işbirliği, 

ekip çalışması ve öğrenen özerkliği açısından gelişme göstermesine yardımcı olmaktadır. 

Ayrıca yabancı dil öğretmen adayları, öğrenmeyi yönetme bilincine kavuşma açısından proje 

bazlı eğitim uygulamalarını faydalı bulmuşlardır. Öğrenci olarak geçirdikleri deneyimlere 

katkısı açısından olumlu izlenimler edinmişler ve uygulama öncesi tahminlerinde 

yanılabildiklerini görmüşlerdir. Bu deneyimin onlara ileride kendi öğrencileri ile yapacakları 

proje bazlı uygulamalarda ışık tutacağı ve iyi örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: proje bazlı eğitim, öğretmen eğitimi, yansıtıcı düşünme 

 

 

Metindilbilim Ve Murathan Mungan’ın “Çiçek” Adlı Kısa Öyküsünün Metindilbilimsel 

Çözümlemesi 

Senem Gürkan 

İnsanoğlunun varoluşundan buyana süre gelen tarihsel dönüşüm hareketleriyle insanların 

birbirleriyle olan ilişkileri ve bilgi alış verişleri artış göstermiştir. Bu artış salt aynı ulus ve 

kültür içerisindeki insanların etkileşimiyle sınırlı kalmayıp, uluslar ve kültürlerarasılık 

mefhumlarını gündeme getirmiştir. Bu hareketler dillerin gelişiminde katkı sağlamıştır. 

Böylece Antik Çağ’ın başlarından günümüze kadar gelişimini sürdürmekte olan bir bilim dalı 

olan dilbilim çok sayıda alana bölünmüş ve farklı disiplinler tarafından çalışılmaya 

başlanmıştır. Bu süre zarfında tümce dilin temel birimi sayılmış ve tüm dilbilimsel çalışmalar 

bu yönde sürdürülmüştür. Ancak 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan metin dilbilimsel 

yaklaşım, tümceden ziyade bir üst düzlem olan metinden yola çıkılması gerektiğini belirtmiştir 

ve bu bağlamda metin, tüm dilbilimsel çalışmalarda dilin temel birimi olarak çalışılmaya 

başlanmıştır.  Bu çalışma metin dilbilim terimini genel hatları ile ortaya koymak ve sonrasında 

Murathan Mungan’ın “çiçek” adlı kısa öyküsünün metin örgüsü, metin dilbilimsel olarak 

çözümlenmek ereğindedir. Çalışmanın ilk bölümünde, metin dilbilim terimine varmadan önce, 

onun daha iyi anlaşılır kılınmasının yolu olarak tümevarım uygulanarak öncelikle metin 

kavramının verilip, sonrasında ise metin dilbilim kavramına geçilmesi uygun bulunmuştur. Bu 

geçiş süresinde ise dilbilim çalışmalarında yer bulmuş ve zaman zaman metin çözümleme 

çalışmalarıyla iç içe geçen metin dilbilgisi ve söylem çözümlemesi terimleri açıklanacaktır. 

Ayrıca metin dilbilime farklı bakış açıları, dünyada ve Türkiye’de yapılan metin dilbilimsel 

çalışmalar ve metin dilbilimin diğer disiplinlerle ilişkisi üzerinde durulacaktır. Metin dilbilimin 

temel amacı olan metni betimlemede kullanılan ölçütler, metnin yapısı ve metinsellik ölçütleri 
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başlığı altında işlenecektir. Bu metnin ana çalışma konusunu oluşturan ikinci bölümde ise 

öykünün genel özellikleri tespit edildikten sonra küçük yapı (bağdaşıklık), büyük yapı 

(tutarlılık) ve üst yapı incelemesi yapılacaktır. Bu incelemede metinsellik ölçütleri kullanılarak 

genel değerlendirmeye gidilecektir. Çalışma sonuçlarından biri, metnin izleğinin tüm 

örgelerden çıkarılabilmesidir. Metnin küçük yapı analizinde, sık sık kullanılan bağdaşıklık 

ögeleriyle bağdaşıklığın sağlandığı tespit edilmiştir. Büyük yapı çözümlemesinde ise 

metinsellik ölçütleriyle metnin tutarlılığının sağlandığı sonucuna varılmıştır. Üst yapıda 

metinlerarasılık örneklenmiş ve sonuç olarak metnin tüm birimleri arasındaki örgü sağlanarak 

metin küçük, büyük ve üst yapıda bağdaşık ve tutarlı kılındığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: metindilbilim, metinsellik ölçütleri, bağdaşıklık, tutarlılık 

 

 

How Do First-Year Pre-service English Teachers Revise Their Written Works?: The 

Reported Practices of Revision Process 

Seray Tanyer 

 

Foreign language writing as a recursive and dynamic process is one of the demanding areas for 

undergraduate students. As a component of writing process, revision becomes a critical phase 

in which both opinions and structure are a matter of concern. Following this parallelism, this 

study attempts to address the concept of revision within a qualitative research design by 

investigating the reported revision practices of first-year undergraduates. The participants 

consist of 26 preservice EFL teachers enrolling in the ELT department of a Turkish university. 

To discover their revision practices, structured free-response interviews have been conducted, 

and the data have been analyzed using Constant Comparative Method. The analysis has 

revealed that what respondents would do to improve their papers fit into five main themes: 1) 

language use, 2) coherence/cohesion/unity, 3) development of ideas and paragraphs, 4) 

justifications and examples for arguments, and 5) mechanics (spelling, typos, punctuation). The 

majority of participants (81%) have acknowledged that after completing their written works, 

they mainly review the language use. Also, nearly half of them (42%) show a tendency to look 

over coherence, cohesion and unity. Thirty-nine (39%) percent of them have reported that they 

pay attention to the development of ideas and paragraphs throughout their essays by trying to 

avoid dry conclusions or checking repetition of the same ideas etc. As for justifications and 

examples for arguments, 39% of participants have been found to donate their written works 

with enough proofs, examples and experiences from their own lives or with important and 
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effective individuals’ and scholars’ quotations. Lastly, 39% of the respondents have mentioned 

the role of mechanics such as spelling, typos and punctuation in editing process. Using the 

statements of preservice teachers as a source, this study attempts to highlight the reported 

revision practices the discovery of which can provide basis for specific implications, 

suggestions and future research directions in foreign language writing education. 

Keywords: revision, foreign language writing, preservice teachers, teacher education.  

 

 

Rote Learning versus Meaningful Learning in Practice 

Sergen Sayan, Oğuz Yılmaz, Şeniz Bilgi 

 

Vocabulary learning can be considered as the most troublesome part of language teaching and 

learning. Up to today, various scholars and studies have focused on and offered a variety of 

strategies for learners to be successful. Bearing this in mind, this study displays the comparison 

between rote learning strategies and meaningful learning strategies in practice in vocabulary 

learning supported by micro-teaching sessions based on research studies. Firstly, it defines 

vocabulary knowledge, rote learning and its importance in vocabulary learning, meaningful 

learning and its importance in vocabulary learning, states the importance of vocabulary learning 

in education of foreign languages on Turkish subjects, and investigates the perspectives of the 

subjects on these learning strategies. Secondly, the research analyzes the effects of rote learning 

and meaningful learning strategies on Turkish subjects. In the process of analysis, observations, 

interviews and pre-tests and post-tests have been applied. The analysis of the pre-tests and the 

post-tests and the interviews and their results will be of interest to anyone who would like to 

see another perspective in vocabulary learning and teaching. Therefore, this presentation will 

be beneficial for a variety of participants both practitioners and learners who would like to learn 

more about vocabulary learning and teaching strategies.   

 

 

Türk Kanun Metinlerinin Hazırlanması Sürecinde Diliçi Çeviri Etkinliği 

Serhat Arslan, Mustafa Ünlütepe 

 

Diliçi çeviri etkinliği, erek metindeki dilsel göstergelerin yine aynı dilde başka göstergelerle 

artsüremli bir biçimde yorumlanmasıdır. Diliçi çevirinin temel örneklerinden bir tanesini, erek 

metnin anlaşılabilirliğinin sağlanması ve işlevsellik kazanması amacıyla yeniden yazılması 



109 
 

oluşturur. Nitekim uzmanlık gerektiren metinlerin uzman olmayan okuyucular tarafından 

anlaşılabilmesi için basitleştirilmesi ya da eski dildeki bir metnin güncelleştirilmesi diliçi çeviri 

bağlamında ele alınır. Bu kapsamda, uzmanlık dili niteliği taşımasına dayalı olarak, kanun 

metinlerinin hazırlanması sürecinde diliçi çeviri etkinliği önemli bir yere sahiptir. Nitekim 

kanunlaşma süreci ile ülkemizde 1920'li yıllarda hazırlanan ‘Türk Medeni Kanunu’, ‘Borçlar 

Kanunu’, ‘Ceza Kanunu’, ‘Ticaret Kanunu’ ve ‘Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’ gibi 

çeşitli temel kanunlarımız, güncel, toplumsal, ekonomik ve teknik çeşitli gelişmeler karşısında 

değişen hukuki gereksinimlere cevap verebilecek özelliklere sahip olabilmesi amacıyla yeniden 

hazırlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Kanun metinlerinin söz konusu yeniden hazırlanması 

sürecinde, metinlerde kullanılan dilin hazırlandığı dönem itibarıyla büyük yoğunlukla Arapça 

ve Osmanlıca kelimelerden oluşması nedeniyle, kanunların genel gerekçeleri ve madde 

gerekçelerinde de ifade edildiği üzere, maddelerin günümüz Türkçe’sine uygun şekilde 

arılaştırılmak suretiyle, daha kolay anlaşılır hâle gelmesi amaçlanmıştır. Diliçi çeviri 

etkinliğinde, anlam yönüyle işlevin sağlanması esas alınmalıdır. Kanun metinlerinin diliçi 

çevirisi, artsüremli bir boyutta gerçekleştirildiğinden; uzmanlık dili yönüyle teknik hukuk 

terimleri yerine kullanılacak olan kavram karşılıklarının seçilmesinde temkinli davranılması 

gereklidir. Nitekim kanun metinlerinde kullanılan terminolijinin anlaşılabilir kılınması için 

kullanılan yeni ifadenin, mevcut teknik hukuki kavramı karşılayamama tehlikesinin ortaya 

çıkması olasıdır. Belirtilen kanun tasarı metinlerine ilişkin temel eleştirilerden bir tanesini de 

söz konusu dil anlayışı oluşturmuştur. Bu çalışma çerçevesinde de kanun metinlerinin yapımı 

sürecinde gerçekleştirilen söz konusu diliçi çeviri etkinliği değerlendirmeye konu edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: diliçi çeviri, kanun yapım süreci, hukuk termimolojisi, dilin 

sadeleştirilmesi, uzmanlık dili 

 

 

“Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında 

Yönetmelik” Örneğinde Çevirmenlere Yönelik Belirlenen Etik Normlar Üzerine ‘Çeviri 

Etiği’ Çerçevesinde Bir Değerlendirme 

Muharrem Tosun, Serhat Arslan 

 

Özellikle sözlü çeviri alanında ortaya çıkan gereksinim neticesinde devlet kurumlarının ya da 

özel kuruluşların çevirmenlere özgü etik kodlar geliştirmeye başladıkları gözlemlenmektedir. 

05.03.2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa 

Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” m. 10 hükmü hükmü ile 
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öngörülen “çevirmenlerin uymak zorunda olduğu etik normlar”ın -yönetmeliğin hukukçu 

kişiler tarafından oluşturulduğu da göz önüne alındığında- sadece hukuk alanına ilişkin esaslara 

dayanılarak hazırlandığı açık bir biçimde görülmektedir. Ancak hazırlanan etik ilkelerin şüphe 

götürmez bir biçimde kabul edilebilir olması, ilkelerin yeterli olduğu anlamına gelmez. Nitekim 

etik ilkelerin belirlenmesinde ilgili olduğu alanın da değerlendirilmesi zorunludur. Bu anlamda, 

çeviri etiğine ilişkin ilkelerin, çeviribilim ve felsefe alanına mensup kişilerle birlikte ilgili alanın 

hepsini kapsayacak bir biçimde belirlenmesi ve çeviri sürecini de içermesi gereklidir. Ayrıca 

bu durum, özellikle sözlü çeviri alanında farklı kurum ve kuruluşların çevirmenlere yönelik 

birbirinden bağımsız ve farklı özellikler barındıran etik normların hazırlanmasına ve dolayısıyla 

normlar arasında birliğin sağlanamamasına sebebiyet verir. Bu bağlamda çalışma çerçevesinde 

ilgili yönetmeliğin m. 10 hükmü ile çevirmenlere yönelik oluşturulan etik normlar “çeviri etiği” 

bağlamında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: çeviri etiği, etik normlar, sözlü çeviri 

 

 

Improving Repeat Students’ Listening for Specific Information Skills at Tertiary Level 

via Appropriate Activities: A Team-Teaching Approach 

Sevim Küçükaslan 

 

This study aims to explore appropriate activities to improve repeat students’ skills of listening 

for specific details and examines the role of Team-Teaching Approach during that process. The 

study was carried out in two repeat classes including thirty-six students, who were repeating 

the English Preparatory Program in a private university for a second year. Action research 

method was used to collect qualitative data via the use of field notes during participant 

observation in addition to semi-structured focus-group interviews with the case students. The 

study revealed results in two different categories. The results related to the activities suggest 

that (1) the activities with extraordinary design that arouse the students’ interest, (2) the 

activities which activate prior knowledge by making predictions and reviewing key vocabulary 

in the form of graphic organizers and visual materials, (3) the student role-play activities 

including authentic materials in the post-listening phase, and (4) the teacher role-play activities 

as a warm-up in pre-listening phase facilitate repeat students’ skills of listening for specific 

information. The findings related to Team-Teaching Approach indicated that team-teaching 

alone does not have a direct effect on helping the students overcome their learning problem, 

listening for specific information. However, it has a positive effect on the overall process as it 
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might facilitate the use of appropriate activities effectively, especially the demanding ones, in 

terms of both preparing and implementing. Additionally, it gives opportunity to monitor and 

facilitate the students better because it is better at addressing students’ individual needs. The 

study ends with some recommendations for further research in the light of the findings.   

Keywords: English as a foreign language, listening skills, team-teaching, co-teaching, repeat 

students  

 

 

The Effects of Teaching Negative Politeness Strategies on Oral Communication Skills of 

Prospective EFL Teachers 

Sibel Kahraman Özkurt,  Cemal Çakır 

  

In recent years, various theoretical developments in pragmatics have led to some new practices 

in teaching English as a second/foreign language. As one of these developments, Politeness 

Theory (PT) has been an area of interest for social scientists since it was first introduced by 

Brown and Levinson (1978). It has been studied in many fields of social sciences where the 

focus in on human interaction and communication skills. Since many oral communication skills 

are linked to socio-pragmatic factors, teachers of English as a foreign language (EFL) should 

be equipped with the theoretical knowledge and practical skills to teach them effectively. With 

this aim, language teacher education programs should take on the responsibility to enable 

prospective language teachers to have effective oral communication skills and ways of teaching 

them. Therefore, the aim of the current study is to contribute to language teacher education 

programs by offering new ways to develop oral communication skills of prospective EFL 

teachers. We investigated the effects of teaching negative politeness strategies (NPSs) in Oral 

Communication Skills course on the pragmatic competences of prospective EFL teachers and 

their opinions regarding the treatment procedure. A discourse completion test (DCT), 

administered as the pre-test, was given to both the experimental and the control groups. In ten 

consecutive weeks, one NPS each week was presented to the experimental group at an English 

Language Teaching Program of a university in Turkey. Following the treatment process, the 

same DCT was given to both groups in order to see the effects of the treatment. We also 

collected data on the participants' opinions regarding the treatment, using a structured interview. 

The results show that the treatment improved the prospective EFL teachers' pragmatic 

competences, and that they expressed positive views concerning the application of the theory 

to practice in the classroom. As a result, the findings of the present study are thought to be 
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beneficial for both the language teacher educators and programs in terms of bringing new 

insights into teaching oral communication skills. 

Keywords: politeness, negative politeness strategies, oral communication skills, English 

Language Teaching. 

 

 

Do English Language Teaching Education Programs Contribute to Teacher Autonomy 

Development of Prospective EFL Teachers? 

Sibel Kahraman Özkurt 

 

For more than two decades now, autonomy has been a popular focus of discussion in second 

and foreign language teaching. As a result of learner-centered methods, much research has been 

conducted on learner autonomy which can be viewed as the responsibility for all the decisions 

regarding all the aspects of one’s own learning. There seems to be a general consensus that 

learners do not easily accept this responsibility for their own learning and they need to be 

mediated by someone else. In formal educational contexts, it is the role of the language teachers 

to provide learners with the appropriate tools and opportunities to enhance autonomy levels of 

their students. At that point, much emphasis should be drawn upon the language teacher 

education programs as the target is to equip language teachers with the necessary qualifications 

through pre-service education. To this end, the present study aims to evaluate an English 

Language Teaching (ELT) Program at a Turkish state university in terms of teacher autonomy 

development. It attempts to do so by investigating the European Credit Transfer and 

Accumulation System (ECTS) of the program through the framework of European Profile for 

Language Teacher Education (EPLTE). The paper reports on the research findings from this 

specific analysis and a semi-structured interview conducted with seven teacher educators 

working at ELT programs. The results revealed that the ELT program covered most of the 

aspects included in the checklist (identifying needs, setting goals, planning learning, selecting 

resources and learning strategies, practice, monitoring progress, assessment and revision) and 

the teacher educators held the view that the program contributed to autonomy development of 

pre-service teachers. They also gave some suggestions about the program and the context of the 

courses, such as including courses that enable students to use technology for pedagogical aims 

and to reflect. 

Keywords: teacher autonomy, ELT program, European Profile for Language Teacher 

Education 



113 
 

A Comparison of Interactional Resources in Elt Masters’ Theses And Doctoral 

Dissertations 

Şafak Müjdeci 

 

Writers’ ability to use metadiscourse in an effective way and to represent themselves and their 

ideas credibly is considered to be an indication of successful writing. It has been widely 

recognized that writing is a social and communicative engagement between writers and readers. 

Writers try to put forward their ideas in a way readers are likely to accept and build social 

interactions with readers to make their texts more effective. They mostly use interactional 

resources in order to alert the readers to their perspectives. Put differently, writers signal their 

attitudes towards the content and the audience of the text by making use of these resources. 

There has been a considerable interest in metadiscourse among researchers as it offers to 

provide information about interactional resources used by writers. By taking the important role 

of these resources into account, the aim of this study is to compare and contrast interactional 

metadiscourse in the discussion and conclusion parts of the masters’ theses and doctoral 

dissertations in the departments of English Language Teaching in Turkey. More specifically, 

the distribution of the interactional resources in Hyland’s (2004) model, which include attitude 

markers, boosters, engagement markers, hedges and self- mentions, will be investigated in these 

theses and dissertations. In accordance with this purpose, theses and dissertations written by the 

same authors will be chosen. The study will reveal whether the degree of interpersonality 

among these authors undergoes any changes over time, and the differences with regard to the 

subcategories in the interactional metadiscourse.  

Keywords: metadiscourse, interactional resources 

 

 

The Effects of Explicit Classroom Instruction on Learning Formulaic Sequences 

Şafak Müjdeci, Abdulvahit Çakır 

 

Formulaic sequences have received a great amount of attention with the growing awareness that 

significant proportion of language is composed of these multiword lexical units. Studies have 

shown that formulaic sequences are of great importance and valuable for language learners 

because language learners can rely on formulaic sequences to produce language with less 

processing effort and more improved accuracy. For this reason, these items have been 

incorporated into English course books by international writers. Although they are incorporated 
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into course books, it is thought that formulaic sequences are not noticed by language learners 

and more explicit classroom instruction is required. The aim of this study is to investigate 

whether a more explicit classroom instruction on formulaic sequences would make a difference 

in the knowledge of them among English learners in two different groups. The participants were 

two groups of pre-intermediate EFL learners who enrolled in a general English course. While 

15 students from the participants received experimental instruction in which formulaic 

sequences in their course book were brought to their attention through additional exercises, the 

other 15 did not receive such kind of instruction. The treatment process took ten weeks to 

complete. The quantitative data of the study were gathered through self-design receptive and 

productive knowledge of formulaic sequence tests that were administered to both groups after 

the treatment process was over. The analysis and comparison of the test scores indicated that 

raising students’ awareness about formulaic sequences and practice can help students improve 

both productive and receptive knowledge of these sequences. The study also showed that 

students did not notice words which are used together without guidance. Therefore, it was 

concluded that emphasizing formulaic sequences and ensuring that students notice these items 

are necessary for successful formulaic sequence learning. 

Keywords: formulaic sequences, receptive knowledge, productive knowledge 

 

 

Beliefs about Foreign Language Learning: The Differences Between 

In-Service and Pre-Service Teachers’ Beliefs 

Şeyma Yıldırım 

 

Beliefs have been considered to have a crucial importance in learning and teaching process. 

Pajares (1992) notes that an individual’s behaviour is strongly affected by beliefs because 

beliefs are selecting the cognitive tools with which we interpret, plan, and make decisions. 

Therefore, teachers’ beliefs and similarly learners’ beliefs about language learning play an 

important role in teaching and learning. According to Richards and Schmidt (2002), since 

learners’ beliefs include opinions about different aspects of language learning, these can have 

an influence on their attitudes, motivation and learning strategies. Horwitz (1987, 199) also 

found that knowing learners’ beliefs helps teachers understand learners’ strategies and their 

approaches to language learning. 

The purpose of this study is to investigate the beliefs of in-service and pre-service teachers, and 

reveal the differences between them. The study was carried out with 60 students  (preservice 
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teachers) and 6 instructors (in-service teacher). In order to collect information on students’ 

language learning beliefs, Horwitz’s (1987) 34-item Beliefs about Language Learning 

Inventory (BALLI) which assesses learners’ beliefs in five major areas was used. To gather 

data about teachers’ beliefs, a semi-structured interview which consists of seven questions 

covering the major areas in the questionnaire was held. This study has identified important 

language-learning-related beliefs of Turkish in-service and pre-service teachers. The study 

revealed that there are several differences in in-service and pre-service teachers’ beliefs about 

language learning in five major areas: (1) foreign language aptitude; (2) the difficulty of 

language leaning; (3) the nature of language learning; (4) learning and communication 

strategies; and (5) motivations and expectations. 

Keywords: beliefs about language learning, learner beliefs, teacher beliefs, BALLI( Beliefs 

About Language Learning Inventory) 

 

 

Applying the Evidence Centered Assessment Design to Second Language Listening 

Assessment 

Tuğba Elif Toprak 

 

Evidence-Centered Assessment Design (ECD) is an overarching assessment framework that 

proposes a conceptual design for the components of assessments. The ECD framework is built 

on the principles of evidentiary reasoning and it views assessments as a form of evidentiary 

argument. The ECD framework requires taking a systematic approach to educational 

assessment design, defining constructs to be measured in an explicit and detailed way, and 

defining the sources of evidence that would help back up the types of inferences to be drawn 

from assessments. Moreover, applying the ECD framework to educational assessments yields 

a functional assessment blueprint, which would aid in creating subsequent assessments that are 

compatible with the existing and established assessment standards. The framework is well-

suited to a wide array of assessment types; from high-stakes standardized assessments and 

classroom-based formative assessments to intelligent real-time assessments, from simulation-

based assessments to portfolio assessments. This way, the ECD framework offers substantial 

benefits to the field of language assessment which serves for many purposes such as measuring 

language learners’ global language ability and determining the suitable level of language 

courses for their language level. The present research effort aimed to apply the ECD framework 

to language assessment in the context of diagnostic language assessment. It particularly aimed 
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to showcase how second language (L2) academic listening, which is regarded to be different 

from real life conversational listening and highly crucial to academic success in higher 

education settings could be assessed using the ECD framework.   

Keywords: language assessment, evidence-centered assessment design, diagnostic testing, 

second language listening 

 

 

Same Question - Different Answer: Unnecessary Emphasis of Ideological and Cultural 

Items in the Turkish Translation of The Kite Runner 

Tuğçe Elif Taşdan 

 

Subsequent to the emergence of the movement known as “the Cultural Turn” in 1970s, the 

scholars of translation studies seized the opportunity to analyze the translations of literary works 

by focusing on the role of the culture in translation. Since then, the researchers have strived to 

explain how the cultural concepts should or should not be transferred to the target language or 

how the ideology supported in the books should be preserved. Accordingly, the books in which 

the culture plays a striking role have been examined from the perspective of a target language 

belonging to a culture that is quite different from the former, and the divergences and 

misconceptions have been illustrated in numerous publications.  

Today, cultural analyses in translation have almost reached their limits, and numerous methods 

have been suggested for transferring “foreign” cultural concepts into another language. 

However, there is a missing point here: Cultural divergences have always been at the center of 

the studies, but what about cultural similarities? Which methods should be applied to translate 

a book using cultural items for ideological purposes into the language of a similar culture? 

This study aims to shed light on this point and to give a different answer to the question of 

culture in translation by investigating the unnecessary emphasis on ideological and cultural 

items in translation. Accordingly, the novel entitled The Kite Runner (written by Khaled 

Hosseini in 2003) will be taken as the main source of analysis from the perspective of an 

intercultural problem in the translation of traditional Islamic concepts into the language of 

another Islamic society. Bassnett’s and Lefevere’s approaches on the culture and ideology in 

translation will be mentioned to provide a theoretical background information, and the 

translator’s preferences in translating the cultural expressions will be discussed within the 

framework of the above-mentioned approaches.  

Keywords: culture in translation, cultural similarities, Bassnett, Lefevere, the Kite Runner 
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Intertextuality in Albert Camus’s Philosophy: “let us imagine sisyphus happy” 

Tuğçe Elif Taşdan 

 

Intertextuality, the term defining the relationship and the similarity of a newly-produced text 

with previous ones, has provided a broad array of subjects to be studied especially in social 

sciences. Firstly, literary works have been analyzed within the framework of intertextuality, 

and striking similarities have been found among literary texts. Nevertheless, the world cannot 

be limited to the literature since there are numerous ways and possibilities for human beings to 

express themselves. Philosophy, for instance, is the deepest version of humans’ self-expressions 

and understandings; therefore, it has been inevitably influenced by external sources such as 

myths, literature, politics, economics or society. Although the intertextuality in philosophy has 

been mostly analyzed through the written philosophical works, there is a more basic and evident 

relationship in philosophers’ perspectives: the intertextuality in the philosophy itself.  

Accordingly, this study aims to illustrate the role of the intertextual references in the formation 

of philosophical approaches. For this purpose, the study will focus on Albert Camus’s “absurd” 

philosophy, and the intertextual relationship between Camus’s philosophy and the myth of 

Sisyphus will be examined from a comparative perspective. By this way, it is aimed to 

demonstrate how our happiness is dependent on our desire to “imagine Sisyphus happy”.  

Keywords: intertextuality, philosophy, Albert Camus, absurdity, Sisyphus 

 

 

Osmanlı Türkçesi Ders Kitapları  

Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma 

Tuncay Böler 

  

Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Türkler’in konuşup 

yazdığı dildir ve Osmanlı Türkçesi denilince genellikle Arap harfli Türkçe metinler 

anlaşılmaktadır. Latin harflerine geçişten sonra bu metinlerin okunup anlaşılabilmesi için ders 

kitabı mahiyetinde yazılan eserler olmuştur. Bu eserlerden biri Ahmet Cevat Emre’nin Osmanlı 

Edebiyatına Hazırlık Dersleri’dir. 1947 tarihli bu eserin dönemine göre kayda değer 

çalışmalardan biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bizim buradaki araştırmamızın 

temelini de söz konusu eser oluşturmaktadır.  

Ahmet Cevat Emre’nin yeterince bilinip tanınmadığını düşündüğümüz eseri bir yana 

bırakılırsa, özellikle üniversitelerde okutulan Osmanlı Türkçesi derslerinde 2000’li yılların 
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başına kadar genellikle Faruk Kadri Timurtaş (I Osmanlı Türkçesine Giriş, II Osmanlı Türkçesi 

Metinleri, III Osmanlı Türkçesi Grameri) ve Muharrem Ergin (Osmanlıca Dersleri)’in 

yazdıkları eserlerin kullanıldığı görülmektedir. 1950 ve 1960’lı yıllarda ilk baskıları yapılan bu 

eserler bugün dahi üniversitelerde okutulmaktadır ve günümüze kadar onlarca kez yeniden 

basılmıştır.  

Yakın döneme gelindiğinde ise Osmanlı Türkçesi’ni konu alan ders kitapları bakımından daha 

şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Zira bugün çok sayıda Osmanlı Türkçesi kitabının 

varlığından bahsetmek mümkündür. Emre, Timurtaş ve Ergin’inkilere göre oldukça yeni tarihli 

bu yayınlar içerisinde dikkatleri çekenlerden biri de Hayati Develi’nin Osmanlı Türkçesi 

Kılavuzu I-II adlı iki ciltlik çalışmasıdır. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu günümüzde birçok 

üniversitede Osmanlı Türkçesi derslerinde ders kitabı ihtiyacını karşılamaktadır. 

Bildirimizde Ahmet Cevat Emre’nin Osmanlı Edebiyatına Hazırlık Dersleri, Muharrem 

Ergin’in Osmanlıca Dersleri ve Hayati Develi’nin Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II adlı eserleri 

karşılaştırılmalı olarak incelenecektir. Böylelikle geçmişten günümüze Osmanlı Türkçesi’ni 

öğretmek bakımından her bir eserin nasıl bir metot kullandığı tespit edilecek ve ders 

kitaplarından hareketle Osmanlı Türkçesi öğretiminin günümüze gelinceye kadar katetiği 

mesafe gösterilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Türkçesi, ders kitabı, Osmanlı Edebiyatına Hazırlık Dersleri, 

Osmanlıca Dersleri, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II. 

 

 

Investigation of Metaphorical Thinking Skills of Teacher Candidates through Chinese 

Characters 

Volkan Duran, Yaşar Barut, Abdulnasır Bayram 

 

Thinking skills can be mainly classified as logical thinking skills and creative thinking skills as 

well as problem solving and decision making skills. Logical thinking skills mainly include 

hypothetic thinking, proportional thinking, probabilistic thinking, identification and control of 

variables, probabilistic thinking, combinatorial thinking, correlational thinking. Creative 

thinking skills include metaphorical thinking, analogical thinking, vertical and lateral thinking 

as well as divergent and convergent thinking skills. However both of those thinking skills can 

be expanded into more dimensions of thinking and reasoning skills. One distinction between 

creative and logical thinking skills is prediction based on imagination and premises. It is thought 

that predictions based more on premises than imagination for logical thinking skills than 
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creative thinking skills. Creative thinking skill can be defined as an ability to change, combine 

or use ideas or products in different situations, contexts to produce original outcomes with 

respect to the context, culture or history of creative individual that are located. Creative thinking 

skill has dimensions such as developing detailed ideas and enrichment, finding unique solutions 

to the problems, and having a holistic view.  Metaphorical thinking skills can be categorized as 

the most abstracted thinking skills among creative thinking and reasoning skills. Metaphors can 

be defined as the abstract concepts which mostly have a concrete correspondence in real life 

but has nothing to the with the real object itself in terms of meaning. They are reflecting the 

beliefs, creative interpretations and perspectives of individuals in this sense. Hence in this study 

it is thought that metaphors can be used to analyse the creativity of students in this sense. The 

research is qualitative research based on case study design. The data collection technique was 

focus group interview and the data collection tool is a semi-structured interview forms in which 

some metaphors was given in Turkish, Chinese and visual pictures. The population was selected 

by simple random sampling. The population of this research consists of 120 students from 

different departments. The metaphor questionnaire consisting solely by words regarding 

metaphors was delivered to 40 students randomly. The metaphor questionnaire consisting 

solely by pictures regarding metaphors was delivered to 40 students randomly. The metaphor 

questionnaire consisting solely by chinese characters regarding metaphors was randomly 

delivered to 40 students. 

In the first part of the research participants were briefly informed about what metaphors are and 

how they used and produced. In the second part three semi structured forms consists of same 

words/symbols that one is in Turkish, one is Chinese and one is pictorial was delivered students 

randomly. Each student is supposed to give answers for one interview sheet independently from 

each other. In the analysis of data, three different interview forms grouped together and 

metaphors are coded for each sheets. In the second part codes are merged into themes and those 

codes and themes for each sheets are compared. Finally in terms of common points of 

metaphors and their similarity with Chinese meanings, predictions and the creativity of students 

are analysed.  

A qualitative content analysis approach was used to analyze the data obtained from this 

research. The analysis process has several phases: Firstly, the transcribed responses of the 

participants were coded into the meaningful data units based on the concepts borrowed from 

the literature, the terms used by the participants themselves in align with the purpose of this 

study. These codes are merged into the more abstract the themes regarding the participants’ 

creative interpretations of the characters, words or pictures. Finally those themes are analysed 



120 
 

in terms of the originality of their descriptions, similarity of their answers, the originality of 

their metaphors as well as the deviations of their depictions from the real meaning of the words 

before combining them. The results are also interpreted in terms of the sophisticated level of 

descriptions of the words, symbols and metaphors. The abstraction level of descriptions, the 

vocabulary students used and whether depictions are based on visual data or the abstract ideas, 

beliefs are used for analysis. Finally, the structures of metaphors as orientational metaphors, 

ontological metaphors, structural metaphors will be classified and compared. The results will 

be discussed in the full paper. 

Keywords: metaphors, metaphorical thinking, creativity, Hanzi (Chinese Characters). 

thinking skills. 

 

Video Recording as a Formal Assessment Method in ELT and Literature Classes 

Volkan Mutlu, Yıldırım Özsevgeç 

 

As the students started to get more sensitive about the affective sides of the education process 

and the importance of using formative assessment methods, the significance of alternative 

assessment methods are accurate and cannot be questioned in the language education area. 

Taking into consideration the importance of alternative assessment methods, this study tries to 

understand the students’ attitudes towards a new method, namely video recordings as a formal 

assessment in Literature and ELT classes. The study also examines whether there is any 

difference between gender, grade, and departments of the students. 65 male and 117 female 

students from Recep Tayyip Erdoğan University take part in this quantitative study. Students 

are asked to record a video about a definite subject and they are informed as it will be their final 

homework. They are expected to show their recorded video in the classroom then they are asked 

to give answers to 20 questions about the method.   

The results show that students generally have positive ideas about the method, and they mention 

the effectiveness of it in preparing a realistic communicative atmosphere in the exams. They 

also state that the method used in the study helps them to decrease the anxiety and increase the 

language motivation. The boring atmosphere of the literature classes are also turned into 

positive for students who do not like literature lessons before conducting this video recording 

method. Besides, they have an also opportunity to record a video of the popular novels as a role 

play and display it in the classroom. By recording new videos on the street, they understand 

that language learning is not limited in the class environment, as it is a life time process.  

Keywords: assessment, video recording, literature, peer evaluation 
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An Investigation into the First Year University Students’ Causal Attributions in Foreign 

Language Learning 

Yavuz Daşdemir - Gökhan Yiğit 

 

The aim of this study is mainly to have a deep insight into the causal attributions of the first 

year university students to the process of foreign language learning in Turkey. Different from 

the studies in the literature, one of the main contributions of the present study is that it basically 

focuses on the relationship between the students’ causal attributions in learning English as a 

foreign language and their study areas, History and Electrical - Electronics Engineering, that is, 

one from social sciences and the other from the physical sciences. The other concern of the 

study is to define the attributions of students in view of their genders. The reasons obtained 

from questionnaire, a self- report questionnaire, which is conducted to the students in a state 

university are categorized as failure and success attributions in order to define perceived success 

and failures of the students in foreign language learning process. Frequencies and percentages 

of the causes are given in order to make clearer picture about the attributions of the students. 

The results are also supported with the interviews which are made with randomly selected 10% 

of the participants. The results are statistically investigated in terms of the genders of the 

participants and disciplinary variation. Overall picture of the study is discussed in the light of 

the relevant literature in terms of both variables. Implications for the pedagogy and further 

research are also added to the end of the study.  

Keywords: attribution theory, disciplinary variation, gender, foreign language learning 

 

 

The Factors Affecting Willingness to Communicate in English among Turkish College 

Students 

Yelda Orhon  

 

Willingness to communicate (WTC) has been identified as one of the factors affecting the 

process of learning a foreign language. It has been revealed that no matter what the approach 

or technique followed in a language class is, many learners in an EFL context perceive the 

ability to effectively communicate in English as the most difficult skill to be developed. 

Therefore, the concept of willingness to communicate stands as an important research area for 

many researchers. The present study seeks to explore to what extend tertiary-level learners are 

willing to communicate in English and its relationship with learners’ motivation in learning 
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English and attitude towards learning English. A total of 155 students who had different 

proficiency levels and who were studying at the School of Foreign Languages, Pamukkale 

University participated in the study. Data was collected through questionnaires. The results of 

the analysis revealed that learners were moderately willing to communicate in English. In 

addition, significant differences with respect to gender and language proficiency levels were 

found in learners’ WTC in English. As a result of the partial correlation analysis, learners’ WTC 

in English was found to be weakly correlated to their motivation in learning English and attitude 

towards learning English. Based on these findings, the study has presented pedagogical 

implications for English language classes. It can be recommended that teachers consider 

learners’ motivation, attitude and willingness to communicate as related constructs and take 

necessary measures to enhance learners’ WTC in English, and activities to enhance learners’ 

motivation in learning English and attitude towards learning English in the class are 

incorporated into curriculums of language teaching institutions so as to increase learners’ WTC 

in English as well.  

Keywords: willingness to communicate in English, motivation in learning English, attitude 

towards learning English 

 

 

U-Learning in Turkish EFL Context: Sample Applications 

Yeliz Yazıcı 

 

U-Learning (ubiquitous learning) is the ultimate step of e-learning and mobile learning 

situations in the current technology based teaching-learning environment. It was first 

introduced by Weiser (1980) and then it has appeared as a tool for learning by doing and spread 

into many areas and applications at the beginning of the twentieth century (Chiou et al. 2010). 

The continuity, accessibility, instantaneity, adaptivity and interaction are the characteristic 

features of U-learning environments (Boyinbode & Akintola, 2009). U-learning designed 

learning situation can provide the maximum benefit to the learner from many perspectives. It 

also covers the applications of CALL, Web-based learning and Mobile learning (Cheng et al. 

2005). As Bomsdorf (2005) mentioned U-learning has the advantage of grounded learning 

situations in daily life. It conveys new ways of learning and by this way it can open new 

paradigms and technics in learning. This research paper aims to define the history and 

applications in Turkish EFL context, in short and to present sample application areas related to 

EFL teaching- learning contexts. It also aims to define the awareness of the EFL learners and 
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teachers towards ubiquitous learning using CULES questionnaire adapted by Bayram (2014). 

The research paper used both quantitative and qualitative research design. The study aims to 

answer the reasons to use u-learning environments and the ways to apply it in EFL contexts in 

the lights of current applications both in national and international scale. The research paper 

also aims to define the awareness of the participants towards u-learning tools, their interaction 

and access frequency with u-learning tools. The statistical analysis are carried via SPSS21. 

 

 

Prep Class Students’ Thoughts on Using Literary Sources in Reading Lessons 

Yıldırım Özsevgeç, Volkan Mutlu 

 

Preparing or arranging course materials for the reading lessons is a challenging process that 

most teachers prefer to use the books, articles or short stories. Literary works are common 

materials used in those lessons, because of their accessibility and ease of use. Regarding that 

situation, the purpose of this study is to gather the prep class students’ thoughts about literary 

works as a course material and examine the data by taking into consideration the national 

identity and class distinction. In this experimental study, Jane Austen’s two novels Pride and 

Prejudice and Sense and Sensibility are discussed in reading lessons from 27th of February to 

31st March 2017 as course materials in prep classes. In her works, Jane Austen focuses on the 

class distinction by giving specific examples of her time. The ways they eat and behave are 

determined by the strict rules of the society in 1850.  At the ends of this process, totally 20 

students are asked to complete an unstructured form to express their thoughts on these books. 

The result shows that the students take part in the study give different answers about using 

literary sources in prep classes. Almost half of the students state that choosing sources from 

literature make them aware of author’s intentions, and the contextual factors such as the 

political, social, and historical background of the text. Data is also evaluated according to the 

national identity of the students in order to find out their opinions on class distinction and the 

relation of the language, culture, and literature.  

Keywords: literature, ELT, social context, Jane Austen 
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Deyimlerlerin Konuşma Eğitimine Uygulanabilirliği Üzerine 

Yılmaz Evat 

 

Dilin kalıplaşmış sözlerinden olan deyimler çok güçlü anlam aurası oluşturmaktadır. Anlatımı 

gayet renklendiren deyimler konuşma eğitimi bağlamında daha çok kullanılmalıdır. Sözgelimi 

abdal dili dökmek deyimi rica etme adabını; hulus çakmak deyimi ise konuşmada iltifat etme 

üslubunu hatırlatır. Ağzının perhizi yok düşünerek konuşmayı, Ahfeş’in keçisi gibi baş 

sallamak deyimi ise anlamadan evet demenin sakıncalarını hatırlatır. Babana rahmet deyimi ise 

karşıdakinin konuşmalarını onaylama anlamı verir. Bizim köpek sizin köye balta getirdi mi 

deyimi ise yeni tanışılan insanlarla nasıl konuşulacağını sorgular. Boğazını saban demiri ile mi 

deldiler ile çan çan etmek deyimleri ise bağırarak konuşmanın doğru olmadığını öğretir. Cevher 

yumurtlamak deyimi ise derinlemesine bilinmeyen konularda ahkâm kesmenin, dem vurmanın 

konuşmada saçmalamaya yol açacağını belirtir. Buz üstüne yazı yazmak sözün etkisini 

irdelerken büyük sözüme tövbe büyük konuşmayı tartışır. 

Ben derim bayram haftası, o anlar mangal tahtası ile can kulağı ile dinlemek deyimleri ise 

dinleme bilincini artırır. 

Bu çalışmada, Ömer Asım Aksoy’un Deyimler Sözlüğündeki deyimler doküman inceleme 

yöntemiyle incelenecektir. Deyimlerin konuşma eğitimi bağlamında nasıl kullanılacağı 

tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: deyim, konuşma, eğitim 

 

 

Hikâyelerle Konuşma Eğitimi: Murathan Mungan Örneği 

Yılmaz Evat 

 

Murathan Mungan değişik türlerdeki kitaplarıyla çağdaş Türk Edebiyatına damga vurmuş 

kalemlerdendir. Yazarın Cenk Hikâyeleri ve Lal Masallar isimli hikâye kitapları konuşmaya 

dair zengin fikirler içermektedir. Sözgelimi Lal Masallar’da konuşmada samimiyet, az ve öz 

konuşmak, susma bilinci, sözün nereye varacağını hesaplayarak konuşmak, zalim karşısında 

konuşma, söz ve psikoloji ilişkisi, insanın kendisiyle konuşması, doğru, açık, düzgün bir dil 

kullanmak, insanın kendisinden geriye bir söz bırakması... irdelenir. Evlenirken konuşma 

kapasitesinin uyumuna dikkat çeken yazar, kelimelerin her şeyi ifade etmeye yetmediğini 

vurgular. 
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Cenk Hikâyeleri’nde ise insanın içini dökmesinin önemini vurgulayan Murathan Mungan, 

samimi insanlar arasında birçok şeyin konuşulmasından yanadır. Yemin içmenin ve söz 

vermenin sakıncalarına dikkat çeken yazar,  bilinçli ve erdemli dinleme ile sır tutmanın önemini 

hikâyelerinde anlatır. İnsanın anlatmadan yaşayamayacağını ifade eden Mungan, diyaloğa açık 

olmayı, konuşma üslubunu, hatıraları konuşmanın önemini ve güzel ve kaliteli sözleri dikkate 

almanın yararından söz eder. 

Edebî metinler insanın aklını kullanmasına ve içini güzelleştirmesine yardım eder. Murathan 

Mungan’ın hikâyeleri konuşma sanatı bağlamında insana fikir ve bilinç verecek kitaplardır. 

Bu çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılarak Lal Masallar ve Cenk Hikâyeleri’ndeki 

konuşma sanatına dair fikirler araştırılarak konuşma eğitimine katkı sağlamaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Murathan Mungan, konuşma, eğitim, Lal Masallar, Cenk Hikâyeleri 

 

 

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Not Alma Becerisi 

Yusuf Aydın 

 

Türkçe Derslerinin temel amacı öğrencilerin okuma, dinleme/izleme, konuşma ve yazma 

becerilerini geliştirmektir. Bu temel becerilerin dengeli ve yeterli bir şekilde geliştirilebilmesi 

için bir takım yan becerilerin de geliştirilmesi gereklidir. Bu becerilerden biri de not almadır. 

Not alma derse aktif olarak katılmayı ve sunulan bilgileri kaydederek daha sonra kullanmayı 

sağlar. Derste dinlerken not alma sunulan bilgileri anlamayı ve seçmeyi gerektirir. Bu ise daha 

çok Türkçe derslerinde kazandırılabilecek bir beceridir. Türkçe dersleri ise Türkçe Dersi 

Öğretim Programları kılavuzluğunda şekillendirilmektedir. Bu kılavuzlarda verilen bilgi ve 

uygulamaların dersler üzerinde etkileri vardır. Bu çalışmada cumhuriyet dönemi Türkçe dersi 

öğretim programları not alma becerisine yaklaşımları açısından incelenecektir. Böylece Türkçe 

dersi öğretim programlarında geçmişten günümüze not alma becerisi ile ilgili nasıl bir 

değişikliğin olduğu ve bunun derslere olası yansımaları tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: not alma, Türkçe dersi öğretim programları, Türkçe dersi.   
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İçin Bir Argo Sözcük Listesi Önerisi 

Yusuf Aydın 

 

İnsanlar dili zamandan zamana, ortamdan ortama, kişiden kişiye değişen biçimlerde kullanır. 

Konuşurken seçilen sözcükler, deyimler, vurgu, tonlama ve bunları tamamlayan sözsüz iletişim 

unsurları değişkendir. Bu değişimin kaynaklarından biri de argodur. Argo temelde toplumun 

çeşitli kesimleri tarafından iletişimi şifrelemek için kullanılır. Ancak zamanla argo olma 

özelliğini kaybederek standart dile sızan sözcükler vardır. Standart dilde kullanılan bazı 

sözcükler de anlamsal ya da biçimsel olarak farklılaşıp argonun sözcük dağarcığına dâhil 

olabilir. Bu sözcük ve deyimler dilin anlatım olanaklarını zenginleştirir ve toplumun pek çok 

kesimi tarafından kaynağına bakılmaksızın kullanılır. Genelde yabancı dil öğretiminde özelde 

ise yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bu kaynağın kullanılması gereklidir. Ancak bunun 

yapılabilmesi için öncelikle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, öğrencilere öğretilebilecek 

argo sözcük ve deyimlerin belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde öğretilebilecek argo sözcük ve deyimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için 

7 argo sözlük doküman incelmesi yöntemiyle taranmıştır. Seçilen sözcüklerin suç ve cinsellik 

ile ilgili çağrışımlar taşımamasına dikkat edilmiştir. Oluşturulan bu kelime listesinin yabancı 

dil olarak Türkçe öğretenler ve öğrenenler için bir kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: argo, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, argo kelime listesi. 

 

Bilingual Teacher Talk: Use of L1 

Zeynep Ölçü Dinçer, Cüneyt Dinçer 

 

Use of target language in classrooms is claimed to be very important for supporting language 

learning process, especially the communicative skills of the learners. However, use of L1 is 

also an undeniable part of language classrooms. Sometimes learners’ mother tongue is 

employed by teachers purposefully. Learners also might trigger the use of first language in the 

classroom. On one hand L1 use might be criticized to be an interruption for foreign language 

learning and perceived as a deficiency in teachers’ language performance. On the other hand, 

it can be accepted as a strategic act for managing classroom environment and developing social 

relations. This research is part of a larger study aiming to understand language use of teachers 

with different bilingual backgrounds. It aims to unearth why and when the bilingual language 

teachers prefer using the L1 of their students. The data were collected from six German teachers 

who acquired both German and Turkish languages in their childhood and achieved mastery in 
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the two cultures. The participants were 2 beginner teachers who recently graduated from the 

training program, 2 novice teachers with two years of experience and 2 experienced teachers 

who have been teaching for more than ten years. The data were collected by using semi-

structured interviews and analyzed through content analysis. In the interview sessions the 

participants answered the questions by giving reference to their past teaching experiences.  

Results will show a different perspective about L1 use in classroom and they will be discussed 

by giving reference to the relevant literature. 

Keywords: bilingual teacher, teacher talk, use of L1. 

 

Sesbilimsel Yetilerin Gelişmesinde Şarkıların Yeri ve Önemi: Rusça Deneyimi 

Zulfiya Şahin 

 

Günümüzde, yabancı dil olarak Rusça öğretiminde sunulan bilgiyi daha hızlı ve etkili bir 

biçimde algılamak, özümsemek, birleştirmek ve uygulamak adına çeşitli yaklaşım ve yöntemler 

geliştirilmektedir. Yeni yöntem oluşturulması sürecine, yöntemi destekleyen ve öğretimin 

verimini artırabilen yeni ders materyalleri bulma, geliştirme ve oluşturma süreci eşlik 

etmektedir. Yapılan çalışmada yabancı dil olarak Rusça öğretiminde şarkıların bir ders 

materyali olarak kullanımı ve ses bilimsel yetilerin geliştirilmesindeki etkisi araştırılmaktadır.  

Bilincin gizemli derinliklerine sızan ve ruhsal uyarıcı olan müzik, insanların duygu ve hisleri 

üzerinde etkili bir olgudur. Psikolojik verilere dayanarak, insanların duygusal olarak yaşadıkları 

olayları daha hızlı ve daha kalıcı bir şekilde hatırladıklarını söylemek mümkündür (Zinçenko 

T.P., 2000:15). Sözlü metin ve müzik birleşiminin ürünü olan şarkılar, yabancı dil öğretiminde 

duygusal zeminin oluşturulmasına,  böylelikle verilen bilgilerin daha etkili bir şekilde 

öğrenilmesine imkân sağlamaktadır. Bununla beraber özgün sözlü metin içeren şarkılar, dilsel 

yetilerin gelişmesinde de büyük önem taşımaktadır. Gramer, söz bilgisi, biçim, biçem ve 

sözdizimi açılarından zengin bir kaynak teşkil eden şarkıların, fizyolojik nedenlerden dolayı 

kazandırılması belki de en zor olan ses bilimsel yetiler üzerindeki etkisi büyüktür. Sunumun 

amacı, yabancı dil olarak Rusça öğrenen öğrencilerde şarkıların, ses bilimsel yetilerin 

gelişmesindeki etkinliğini kanıtlamaktır. Yapılan çalışmada, gözlemsel ve deneysel yöntemler 

yardımıyla, şarkıların ünlü daralması, ötümsüzleşme, damaksıllaşma, benzeşme gibi Rus diline 

özgün ses bilimsel olaylar özerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bununla beraber şarkıların ezgi, 

tonlama ve vurgulama gibi dilin bürünsel özellikleri üzerindeki etkileri de 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: sesbilim, materyal, yabancı dil öğretimi 




