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FOREWORD 

 

 

Dear Colleagues, 

   

We are pleased to publish the abstracts of the papers to be presented at the 2nd International 

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

University and Sinop University on September 21-22, 2018. 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 emerging horizons 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 Ondokuz Mayıs 

University and Sinop University for supporting this international event.     

 

 

Dr. İsmail Yaman       Dr. Emrah Ekmekçi 

Conference Chair       Conference Chair  
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Cultural Bias in Language Assessment 

Dinçay Köksal 

Çanakkale Onsekiz Mart University 

 

The main focus of this presentation is on the issue of cultural bias in language assessment. We 

are all aware of the significant role of assessment in the process of education. Cultural validity 

in assessment and cultural bias as a threat to this validity is an urgent issue facing us. Test 

items are said to be culturally-biased if learners from certain sociocultural groups fail to 

answer the item correctly due to their insufficient knowledge about the target culture.  Such 

tests have the negative effect of test bias on learners’ motivation and performance. To identify 

the problems facing them in language proficiency tests regarding cultural background, some 

items containing cultural bias in national and international standardized tests will be analyzed. 

The lecturers’  awareness of cultural and linguistic bias in language assessment will be 

assessed; and some solutions will be suggested regarding the ways of minimizing linguistic and 

cultural bias and maximizing cultural validity in classroom-based language assessment.  

 

Narrowing the Distance Between Preservice Teacher Education and Realities of 

Teaching in Diverse Contexts 

Gölge Seferoğlu 

Middle East Technical University 

 

In an era where everything changes rapidly, you might expect the education system would 

respond to these changes efficiently and effectively, and prepare students well equipped to the 

expectations of the new world. However, usually we observe a big gap between the schools and 

society. A similar gap exists between the realities of teaching at schools and the preservice 

teacher education programs. Whether we foster the ability of preservice teachers to apply the 

knowledge and experience they have gained in diverse teaching situations and whether we give 

them the resources to deal with the unfamiliar problems they will encounter throughout their 

teaching career is questionable. Linking it to the recently restructured preservice teacher 

education programs, this talk will focus on ways to narrow the distance between preservice 

teacher education programs and realities of teaching at schools. Also, a discussion will be held 

on how to better prepare teacher candidates for teaching in diverse contexts. 
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Continuing Professional Development and Its Reflections from Teachers’ World 

Paşa Tevfik Cephe 

Gazi University 

 

Professional development is utmost importance in today’s competitive world where everyone 

has a chance to reach information when the conditions are available. Teaching, which is one 

of the most dynamic professions, has to follow the zeitgeist we live in. The concept of 

professional development in teachers’ training has evolved throughout the years, from in-

service training to continuing professional development. The professional development is not 

only a process which happens within a limited time period anymore but also a process which 

continues life-long and requires reflections of one’s own development. In this talk, I will touch 

upon how continuing professional development in teaching profession has been shaped in line 

with paradigmatic shifts, and technological, scientific and psychological advancements. I will 

present the results of a qualitative study focusing on the teachers’ continuing professional 

development and discuss them from the multimodalities perspective. 
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Investigating Students’ and Staff Members’ Attitudes toward the Efficiency of the 

Language Skill Courses Offered During the Foundation Year 

Abdulmohsen A. Dashti 

 

In the scope of teaching English as a foreign language, and more specifically teaching speaking, 

reading, and writing, this study reflects the attitudes and anticipations English language 

teachers-to-be have towards the three language skills courses, namely, Conversation, Reading, 

and Basic writing,  provided by the College of Basic Education in Kuwait (CBE) during the 

students’ foundation year. The study utilizes two questionnaires, one (27 items) has been 

distributed to all English major students who finished or currently taking these courses (N. 600), 

and the other one (36 items) has been distributed to all staff members in the English department 

in CBE (N. 20). In addition, 50 students were randomly selected and interviewed to observe 

vividly their expectations from the three courses. Both, the questionnaires and the interviews, 

aimed at knowing how the students perceived language courses at the end of the semester, and 

how staff members perceive the language courses offered by the department during the 

students’ foundation year. The data were analyzed both quantitatively and qualitatively. 

Frequency tests, means and standard deviations were calculated to analyze the questionnaire 

items, together with ANOVA test to examine the demographic parameters. The interviews’ 

results were analyzed qualitatively. Results came up with significant conclusions and 

recommendations.   

Keywords: ESL/EFL, language skills, attitudes, evaluation 

 

 

Pre-service Teachers’ Beliefs about Foreign Language Learning:  

Research in Turkish Context 

Adnan Yılmaz 

Nurullah Şahin 

 

Learners’ deeply held beliefs about language learning have profound impact on their 

attitudes and approaches to learning a foreign language. These beliefs shape learners’ 

preconceived notions about defining the nature of language learning, determining their aptitude 

to learn a given language, and identifying the difficulties faced when learning this language. 

Likewise, these beliefs form leaners’ motivations, expectations, and strategies to learn a foreign 

language. Based on this ground, this study aims to investigate pre-service teachers’ beliefs 
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about foreign language learning by using a descriptive research design. The study was 

conducted with 759 pre-service teachers in the Faculty of Education at Sinop University, 

Turkey. Horwitz’s (1987) Beliefs About Language Learning Inventory (BALLI) was used to 

collect data. The findings of the study showed that all the pre-service teachers had been exposed 

to English as a foreign language at some point in their educational pursuit. Some of the pre-

service teachers also reported German, French, Arabic, Russian, among others as some of the 

other languages they had been involved in learning. The findings also indicated that the pre-

service teachers (a) considered culture, grammar, and vocabulary as important components of 

language learning, (b) reported to have a moderate level of foreign language aptitude by 

drawing attention to the importance of starting to learn a foreign language at an early age and 

to the advantage of knowing a foreign when beginning to learn another one, (c) viewed learning 

some languages easier than others and deemed speaking as the most complicated skill, (d) had 

profound internal and external motivations and expectations to learn a foreign language, and 

(e) emphasized the importance of using various learning and communication strategies when 

learning a foreign language. These findings point out that learners’ beliefs about language 

learning play a significant role in delivering sound and effective education in the classroom.   

Keywords: language learning, beliefs, pre-service teachers 

 

 

 

 

Revisiting Intercultural Communicative Competence: A Semio-Ethnographic Approach 

Adnan Yılmaz 

 

The concepts of communication and intercultural communication have formed the crux 

of both theoretical and empirical research in different fields, including applied linguistics, 

linguistic anthropology, cultural anthropology, sociology, (socio)linguistics, cultural 

psychology, and the like. Considering communication as a socioculturally contexted practice 

both shaping and shaped by the structures and forces of the society or social institutions within 

which humans live and operate, scholars and researchers argue that more comprehensive and 

interdisciplinary approaches should be applied to investigate the phenomenon of 

communication within one’s own and also in others’ contexts. As a response to this fundamental 

argument, semioticians have proposed a social semiotic approach to investigate semiotic 
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resources used for communicating social and cultural meanings in a given community of 

practice (Halliday, 1978; Hodge & Kress, 1988; van Leeuwen, 2005). Likewise, ethnographers 

have suggested ethnography of communication as an approach to examine how humans employ 

these semiotic resources to engage in communicative exchanges (Hymes, 1962, 1964, 1972, 

1974, 1986). Based on the tenets of social semiotics and ethnography of communication, a 

semio-ethnographic approach has been proposed to examine the phenomena of communication 

and intercultural communication in this theoretical study. Similar to the above argument, Chen 

and Starosta  (1998, 1998-9, 2000, 2008) assert that the concept of intercultural communication 

should be defined through the triangulation of the affective, cognitive and behavioral 

dimensions because  the existing definitions and theories/models related to the concept of 

intercultural communication are often grounded on one or two of these dimensions. Therefore, 

this study suggests an alternative model of intercultural communication called the Semio-

Ethnographic Model of Intercultural Communicative Competence (SEMICC) by drawing on 

the theories/models of intercultural communication in the related literature. In this model, seven 

different and yet interdependent competences are identified for effective and appropriate 

communication in the target socio-semiotic contexts, namely discourse, sempragmatic, 

sosempragmatic, intercultural, interactional, strategic, and intercultural sensitivity. 

Keywords: (intercultural) communication, social semiotics, ethnography of communication, 

affective-cognitive-behavioral dimensions 

Note: This theoretical study is based on my dissertation research.  

 

Yabancı Dil Eğitiminde Yaratıcı Ve Yenilikçi Teknolojiler 

“E-öğrenme, E-değerlendirme” 

Ahmet Aycan 

Rıfat Günday 

 

              Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yabancı Dil Eğitimindeki rolü oldukça önemlidir. 

Kendini sürekli yenileyen ve değişen teknoloji araçları, bu yenileme ve değişim aracılığıyla 

özellikle öğrenme ve öz-değerlendirme sürecine oldukça önemli katkılar sunmaktadır. 

               Yabancı dil eğitiminin tarihsel sürecine bakıldığında, her yeni teknoloji aracının dil 

eğitiminde izlerini görmek mümkündür. 1950’li yıllarda dil laboratuvarlarında basit ses kayıt 

cihazlarının kullanımıyla başlayan teknolojinin dil eğitimine entegrasyonu, bugün yerini 

interaktif öğrenme ve dijital tabanlı özerk-öğrenmeye bıraktığı görülmektedir. Özerk 

öğrenmeyle birlikte sınıf içi öğrenim kadar sınıf dışı öğrenim de önem kazanmış, hatta bazı 
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programlar aracılığıyla eş zamanlı yürütülmesi söz konusu olmuştur. Bu eş zamanlı öğrenimi 

sağlayan öğretim yönetim sistemleri (Moodle, Mooc) dünyanın neresinde olursa olsun 

öğrenenleri aynı öğretim ortamında buluşturmayı başarmaktadır. 

             Bu çalışmada, yaratıcı ve yenilikçi teknolojilerin dil eğitim sürecine sağladığı katkılar, 

kolaylıklar, kullanım alanları, sınırlılıklar ve karşılaşılan olası sorunlar ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Öğrenme, İnteraktif Öğrenme, Öğrenen Özerkliği, Dil Eğitimi, 

Teknoloji 

 

Attitudes of EFL Students towards English Language Courses at a State University 

Ahmet Demirci 

 Rabia İrem Demirci 

 

In recent years there has been a shift in the nature of language teaching where individual 

differences such as beliefs, attitudes, and motivation have altered the parameters of language 

learning. Over the last decades, researchers have recognized ever-increasing numbers of 

affective variables influencing the learning process. Accordingly, despite the fact that there is 

a vast range of research foci, this study focuses on the psychological aspects of language 

learning. Therefore, the current study aims to provide new perspectives about attitudes towards 

language learning in general. To this end, the reasons for negative attitudes towards foreign 

language learning are elucidated, and the effects of positive attitudes towards English are 

elaborated. In the literature, successful language learning is associated with positive attitudes. 

Thus, in order to determine the Turkish EFL learners’ attitudes towards English in terms of 

gender, years of education and their departments, this research was conducted on 200 freshman 

and senior students from Electrical Engineering and Turkish Language Teaching departments 

in Ondokuz Mayıs University in 2017-2018 academic year. The students were chosen by 

random sampling method. The data obtained from “Attitude Scale on Affective Domain in 

English Classes” developed by Gömleksiz (2003) were used. Descriptive statistics (frequency 

and percentages) were used in the analysis of the data concerning students’ positive attitudes. 

Under the framework drawn in this study, certain major suggestions were presented in order to 

help learners to exhibit positive attitudes towards English course both in practice and theory. 

Finally, a number of classroom techniques and strategies to make students hold more positive 

attitudes towards English courses were also proposed. 

Keywords: Attitude, EFL students, affective domain 
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Çizgi Romanlarda Dil ve Kültür Aktarımı 

Ali Yağlı 

 

Çizgi roman resimle metnin birlikteliğinden doğan kendine has dili ve anlatım özellikleriyle 

öykünün kare ve dikdörtgenler gibi geometrik şekillerde hayat bulmasıdır. Çoğu kez popüler 

kültür ürünü ve avam kesiminin eğlence aracı olarak görülmüş olsa da artık çizgi roman 9. sanat 

olarak kabul edilmiştir. Çizgi roman dili ve kültürüyle birlikte siyasal ve ekonomik koşullar 

gereği çoğu zaman toplumları etkileyen önememi roller üstlenmiştir. Ülkemizde çizgi roman 

yabancı çizgi romanların etkisinde geliştiği için dili ve kültürüyle Türk okuyucusunu önemli 

ölçüde etkilemiştir. 1930’larda Amerikan çizgi romanlarının çevirilerini Fransız-Belçika 

ekolündeki çizgi romanlar izlemiştir. Önceleri çocuk dergilerinde yayımlanan çizgi romanlar 

daha sonra gazetelerde tefrika halinde okuyucuyla buluşmuştur. Çizgisel figürlerden ve kısa 

cümlelerden oluşan çizgi roman dili zamanla bir olguyu, bir durumu, bir mesajı ileten sanat 

haline gelmiştir. Öyküdeki ifadeler sayfalarda geometrik şekiller içerisinde diyalog şeklinde 

aktarıldığı için çizgi roman dili diğer edebi türlerden farklıdır. Çizgi romanlarda uzun 

betimlemelere pek yer verilmez onun yerine kısa öz, anlaşılır bir dil tercih edilir. Diğer anlatı 

türlerinde pek rastlanmayan ünlem cümlelerine, yeni sözcüklere, seslere ve özel simgelere daha 

çok rastlanır. Öyküyü yazar, bazen kendisi bazen de üçüncü kişi aracılığıyla anlatır. Resimleme 

esnasında film çekim tekniklerinin de sıkça kullanıldığı çizgi romanda dil adeta duygu ve 

göstergenin ikili sentezi haline dönüşerek okuyucuyu öykünün merkezine çeker. Çizgi 

romanlarda bazen bir karedeki resim birkaç sayfada anlatılabilecek olayın adeta özeti gibidir. 

Bu yüzden pek kitap okumayanlar için okuması hızlı ve eğlenceli bir türdür. Çizgi roman bir 

bakıma sinema ve tiyatronun kitap sayfalarında okuyucuya yeniden aktarılmasıdır. Bu 

çalışmada dil kültür bağlamında çizgi romandaki anlatım özelliklerinden yola çıkarak bu anlatı 

türünün genel çerçevesi ele alınacaktır.  

 Anahtar Kelimeler: Çizgi roman, Çizgi roman dili, Dil kültür aktarımı 
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Çizgi Filmlerin Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması Martine (Ayşegül) Örneği 

Ali Yağlı 

                  

Günümüzde çizgi filmler çocukların en çok seyrettikleri televizyon programları arasında yer 

almaktadırlar. Yerli ve yabancı birçok çizgi film çocukların eğitiminde de kullanılmaya 

başlamasıyla artık çizgi filmler sadece bir eğlence aracı değil aynı zamanda eğitim materyali 

olarak da değerlendirilmektedir. Kültür aktarımının yanı sıra iletişimsel yetilerin 

geliştirilmesinde çizgi filmler görsel-işitsel materyaller arasında hem ucuz hem de etkili bir 

materyaldir. Ayrıca yabancı dilde izlenen çizgi filmlerle çocuklar hızlı ve kalıcı öğrenmeye 

kapı aralamış olurlar. Çizgi filmlerin sağladığı görsel algılama çocukların hedef dilde bilmediği 

duymadığı birçok sözcüğü öğrenmede kolaylık sağlayacaktır. Çizgi filmler, yapımları gereği 

çok fazla görsellik taşıyan araçlar olduklarından dolayı iletilen konulardan çok bunların sunuluş 

şekilleri çocukları etkilemektedir. Bu yüzden yabancı dil öğretiminde çizgi filmlerin 

kullanılması dikkat ve özen gösterilmesi gereken bir materyal olarak düşünülmelidir. Bu 

çalışmanın amacı, yabancı dil öğretiminde çizgi filmlerin dinleme, anlama ve konuşma 

becerilerine nasıl katkı sağladığı göstermek ve sevilen çizgi film Martine (Ayşegül) üzerinden 

konuşma becerilerini geliştirmede karşılaşılan bazı sorunlara da çözüm aramaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çizgi film, yabancı dil öğretimi, Martine(Ayşegül) örneği 

Diriliş Ertuğrul Dizisinin Arapça Dublaj ve Altyazı Çevirilerinde Yerlileştirme ve 

Yabancılaştırma   

Arife Eray 

Gülfem Kurt 

 

           Günümüz dünyasında çeviri, her alanda etkisini göstermektedir. Özellikle kitle iletişim 

araçlarında hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde dizi 

ve filmlerin güncelliği kaybolmadan çevirileri yayınlanmaktadır. Görsel-işitsel çeviri olarak 

adlandırılan bu alanda dizi ve filmler altyazı veya dublaj çevirisi şeklinde yapılmaktadır. 

Çeviride kültürel öğelerin aktarımı yıllar boyunca tartışma konusu olmuştur. Atasözleri, 

deyimler, deyişler veya mecaz anlamların aktarımı çeviride karşımıza çıkan önemli bir 

zorluktur. Amerikalı çevirmen Lawrence Venuti, bu konu hakkında ‘yerlileştirme’ 

(domestication) ve ‘yabancılaştırma’ (foreignization) kavramlarını ortaya koymuştur. 

‘Yerlileştirme’ kaynak metni, hedef dilin normlarına uygun olarak ve akıcı bir biçimde çevirme, 

‘yabancılaştırma’ ise kaynak metnin bazı yabancı unsurlarını tutarak hedef dilin normlarını 

zorlayan bir biçimde çeviri yapmak şeklinde tanımlanmaktadır. 
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           Bu bağlamda yapılan çalışmada, dünya çapında özellikle Arap ülkelerinde yoğun ilgiyle 

izlenen, Osmanlı’nın kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinde geçen deyim ve 

atasözlerinin Arapça dublaj ve altyazı çevirileri Venuti’nin ‘yerlileştirme’ ve ‘yabancılaştırma’ 

stratejisine göre karşılaştırılarak incelenecek ve bu deyim ve atasözlerinin hedef kültüre 

aktarımı tartışılacaktır.  

             Dizinin Arapça altyazı çevirisi, Al Noor ETV tarafından Arapça dublajı ise Qatar TV 

tarafından yapılmaktadır. Yapılan dublaj Qatar TV ekranlarında hafta içi her gün 45’er 

dakikalık yeni bölümler halinde yayınlanırken hafta sonu ise haftanın özeti verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diriliş Ertuğrul, Altyazı, Dublaj, Yerlileştirme, Yabancılaştırma. 

 

 

Exploring the Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service  

English Language Teachers 

Arzu Kanat Mutluoglu 

Recep Şahin Arslan 

 

Teaching a language is a piece of art in which teachers have multifaceted roles. They plan the 

lessons, present them to students and control the production process of students as if they were 

in a one-man show in which only one person takes the role of writing the scenario, acting the 

main character and then, directing the show. Taking these roles and managing the process 

without any trouble require teachers to be equipped with certain knowledge bases in theory and 

in practice. As an amalgam of the knowledge of content and pedagogy, pedagogical content 

knowledge (PCK), herein, introduced by Shulman (1986) as a teacher knowledge base in order 

to clarify what teachers need to possess for a well-qualified teaching process. This study, 

accordingly, aims to explore the perceptions of pre-service English language teachers of their 

PCK by focusing on two main questions: to what extent they think they have this particular 

knowledge and which courses related to the application of language teaching methodologies 

help them to acquire this knowledge base. 69 senior students at an English language teaching 

(ELT) program, who were student-teachers as part of their “Practice Teaching” course at the 

same time, participated in this quantitative study. Data was collected through a questionnaire 

on PCK and subjected to statistical analysis. Findings indicated that participants had positive 

perceptions about having and practicing their PCK and no significant difference in perceptions 

could be observed based on gender, teaching experience and success level of participants 

although they had little opportunity to practice teaching in real classrooms. The perceptions of 
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the education pre-service English language teachers had at the ELT program in respect to its 

effects on PCK pointed out that “Teaching English to Young Learners” was the most impressive 

course according to the participants. The study concluded that in ELT programs, student-

teachers have the chance to enrich their pedagogical content knowledge in theory through the 

education they have. However, the fact that they have limited access to the chance of practicing 

their acquired knowledge in real classrooms influences their attitudes towards PCK negatively.  

Keywords: teacher knowledge base, pedagogical content knowledge, teacher education  

 

 

 

Cahit Koytak’ın “İnsan Olmasaydı” Şiirinde Zaman Kavramının İşlenişi 

Arzu Yıldırım 

 

Zaman kavramı felsefenin tartışmalı konularından biridir. Düşünürler bu konuyu ele alırken, 

onu varlıktan bağımsız olarak düşünmemişlerdir. Cahit Koytak ise, “Yeni Başlayanlar İçin 

Metafizik” adlı şiir kitabında yer alan “İnsan Olmasaydı” adlı şiirinde, zaman konusunu şiir 

geleneği içeresinde tartışmış ve bir bakıma kendi şiirinin varlık anlayışını ortaya koymuştur. 

Koytak şiirinde, zamanı klasik dönem varlık anlayışıyla işlerken, modern çağın şiir dilini 

kullanmış ve okura tasavvufȋ bir perspektif sunmuştur. Bir sanat olarak şiir, özü itibariyle 

insanın nesnel gerçekliği aşma çabasının bir ürünü olması bakımından zamana bağlı olmayan 

bir yöne sahiptir. Koytak’ın şiirinde bu yön açıkça görülmektedir. Makalede, insanın kendi 

gerçekliğini arayışının, zaman kavramı üzerinden şiirde nasıl işlendiği ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Şiir, zaman, tasavvuf, felsefe, sanat 
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An Investigation into the Perceptions of EFL Teachers Regarding the Effects of Postgraduate 

Programs on Their Profession 

Arzu Yılmaz 

Şehnaz Şahinkarakaş 

 

 In today’s competitive world, every nation is striving to advance. Since education is considered to be the 

vital key of creating the future generation, officials in every country are seeking to improve their education 

systems. For better equipped students to meet the requirements of the era, quality in education has become a 

priority. Since teachers are the significant agents in education, it is of utmost importance that they are 

qualified, well-equipped and skilled. In order to generate such teachers, they need to be provided with proper 

chances of professional growth. In this sense, postgraduate education might be considered as one of the paths 

of teacher professional development. Within this scope, their perceptions regarding the effects of 

postgraduate programs on their profession were probed through an open-ended question and semi-structured 

interviews. The participants of the study were comprised of 36 EFL teachers working at primary, secondary 

and tertiary levels in 17 cities in Turkey. The findings were content analysed. The participants were asked to 

express their thoughts and beliefs about the effects of postgraduate programs on their profession. The findings 

of the one open-ended question and semi-structured interviews indicated that, according to the participants’ 

views, postgraduate programs have various benefits such as developing teaching, research, presentation and 

material-use skills; gaining theoretical knowledge; promoting continuous professional development and 

lifelong learning; gaining new perspectives and self-confidence; gaining professionalism; learning about 

current trends and keeping up-to-date; awareness of weaknesses and strengths, and fixing weaknesses; and 

promoting integration of technology into the classroom. Keywords: Postgraduate Programs, Effects of 

Postgraduate Programs on EFL Teachers’ Profession, Teacher Professional Development, English Language 

Teaching, Descriptive Research 
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Tracking the TPACK Development of the Pre-service English Language Teachers 

through Learning Technology by Design Approach 

Asuman Aşık 

Burtay Hatice İnce 

Arzu Şarlanoğlu Vural 

 

The integration of technology into teacher education contexts is a paramount need to prepare 

pre-service English language teachers for fulfilling the needs of 21st century learners. 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) is a framework to understand teacher 

knowledge for technology integration. The present study attempts to investigate the effect of 

learning technology by design approach on the pre-service English language teachers’ TPACK 

and to present how to integrate technology into Language Teacher Education (LTE) Programs. 

A sample of 100 senior student teachers of English at a large state university participated in the 

study. The study took place in Material Adaptation and Design in Language Teaching course. 

The student teachers (STs) were given a two-week training about the materials adaptation 

techniques, the use of technology and the role of digital tools in language teaching. Then they 

were required to conduct peer teaching practices about one digital tool they have chosen 

according to their language teaching purposes and prepare digital materials to be used in 

language classrooms. The TPACK-EFL survey was implemented to STs both before and after 

their training and peer teaching practices to investigate the development of their TPACK-EFL 

knowledge regarding the use of digital tools in designing language teaching materials. The 

findings revealed that the STs’ level of the TPACK-EFL improved significantly in each 

dimension of the TPACK, but considerably in technology-related dimensions such as TK, TCK, 

TPK and TPACK. Therefore, in terms of integrating TPACK into LTE, it would be more 

convenient to design courses that focus on peer collaboration and present real life classroom 

problems and practices for STs so that they can integrate digital tools into language teaching. 

Keywords: TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), Pre-service English 

Teachers, Technology Training 
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Bir Yazın Çevirmeninin Portresi:  Behçet Necatigil 

Ayla Akın 

 

             Modern Türk edebiyatının eşsiz şairlerinden biri olan Behçet Necatigil, çeşitli 

toplumların edebi eserlerinden birçok çeviri yaparak, yabancı yazarların Türkiye’de 

tanınmasına katkı sağlamıştır. Türk okuruna azımsanmayacak sayıda çeviri eser sunmuş olan 

Necatigil’in çevirileri, günümüzde halen tercih edilen eserler olmaya devam etmektedir. 

Kuşkusuz okurun bu tercihinin altında yatan en önemli nedenlerden biri, Necatigil’in Türk 

edebiyatında bir şair ve radyo oyunu yazarı olarak sahip olduğu konumdur, bir başka ifadeyle 

edebi şahsiyetidir. Fakat okurun bu tercihini sadece çeviren kişinin tanınmışlığıyla 

ilişkilendirmek, çeviri süreci boyunca yapılmış olan titiz ve özenli çalışmaya gölge 

düşürmektedir. Bu nedenle söz konusu çevirilerin başarısının ardındaki neden olarak Necatigil 

isminin okur üzerindeki etkisinin yanı sıra, kendisinin sanatçı kimliği temelinde yapmış olduğu 

çeviri tercihleri, okuru cezbeden ve tercihlerinde ön sıralara yerleşmesini sağlayan en önemli 

unsur olarak gösterilebilir.   

Necatigil isminin Türk çeviri dünyası için de önemi, yalnızca yapmış olduğu çok 

sayıdaki roman ve şiir çevirileriyle sınırlı değildir. Behçet Necatigil aynı zamanda başarılı bir 

yazın çevirmeni portresi çizmektedir. Çeviribilimsel çalışmaların görevleri arasında, başarılı 

yazın çevirmenlerinin özelliklerini saptamak ve bu saptamalardan yola çıkarak, çevirmen 

adaylarına gerekli nitelikleri kazandırmaya yönelik ilkeleri geliştirmek bulunmaktır. Böylece 

usta şairin çevirmen kimliği üzerinden, güncelliğini ve sunduğu edebi hazzı on yıllarca 

yitirmeyecek bir edebi çeviri eserinin ne şekilde oluşturulabileceği ve başarılı bir yazın 

çevirmeninin sahip olması gereken niteliklerin izi sürülebilir olacaktır.  

Bu çalışmada, Necatigil’in sanatçı kimliği temelinde çeviri olgusuna yaklaşımı ve aynı 

zamanda sanatçı kimliğinin çevirmen kimliğini etkileyişi mercek altına alınacaktır. Behçet 

Necatigil’in çevirmen kimliği, bugün çeviribilimde başarılı bir çevirmenden sahip olması 

beklenen nitelikler göz önünde bulundurularak, analiz edilecektir. Böylece çeviri eğitiminde 

adaylara kazandırılmak durumunda olunan ve yazın çevirisinin gerekli kıldığı nitelikler somut 

bir örnek üzerinden gösterilmiş olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Behçet Necatigil, edebi çeviri, çevirmen 
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An Evaluation of the Blended Learning Program of a State University Preparatory 

School Based on Students’ Perspectives 

Ayşe Gül Bodur 

 

Thanks to the improvements in technology, the immediate accessibility to information has led 

to a significant transformation in our daily lives. Recent developments in technology have also 

contributed a lot to foreign language education. To benefit from technology in foreign language 

education, the concept of blended learning has occurred. Blended learning can be defined as 

the combination of face-to-face instruction and online instruction. Blended courses aim to 

create a new learning environment by mixing the best parts of traditional and computer-

mediated teaching, which provides learners with flexibility, efficiency, and convenience. 

Although blended courses seem to be a perfect option for instruction, they may have some 

strengths and weaknesses. In this respect, the aim of this study was to evaluate and to reveal the 

strengths and weaknesses of the blended learning program which was developed for repeat 

students at Ankara Yıldırım Beyazıt University Preparatory School. The participants of this 

study were 95 students who participated in the blended learning program at Ankara Yıldırım 

Beyazıt University School of Foreign Languages in 2016-2017 academic year. In this case 

study, the data were collected via a questionnaire focusing on the online content, technology 

use, in-class content, exams, self-study skills, and instructors components of the program. 

Reliability scores and descriptive statistics such as mean, standard deviation, frequency for each 

item in the questionnaire will be presented. The study is expected to reveal the effectiveness of 

the program and to help program developers and administrators improve it. 

Keywords: blended learning, foreign language education, online instruction, technology 

 

Batılı Seyahatnamelerde Kulllanılan Dilin Ötekileştirici İşlevi 

Ayşegül Kuş 

 

Bir göstergeler dizgesi olan dil, insana özgüdür ve onu diğer varlıklardan ayırır. Bu bakımdan 

insanın özgül ayrımının dilde ortaya çıktığı söylenebilir. İnsana özgü olan dil, bireysel değil, 

toplumsal bir olgudur. Bu bireysel bir dilin olamayacağı anlamına gelir. Bir göstergeler dizgesi 

olan dil, büyük ölçüde iletişim odaklıdır ve uzlaşımsaldır. Dilin toplumsallığı ve uzlaşımsallığı, 

kültürelliğini de beraberinde getirir. Bu bakımdan dilin, iletişime ek olarak, önemli bir kültür 
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taşıyıcısı ve kültür aktarıcısı olduğu söylenebilir. Öte yandan her dil, insan bilişinin içkin 

yapısınca belirlenmiştir; bu nedenle, mantıksal bir örgüsü vardır. Bu mantıksal örgü, kültür ve 

uzlaşımsallıkla birleşir ve farkına varmadan insanların doğaya, insana, topluma bakışını 

belirler. Dilin kültür taşıyıcısı olması, onun değer yüklü olduğu anlamına da gelir. İşte değer 

yüklü olan bu dil, varlık, nesne ve olayları sınıflandırır, böler, çeşitli kategorilere yerleştirir. 

Çoğu kez de bunu, canlı-cansız, batı-doğu, erkek-kadın, gündüz-gece, özne-nesne, iyi-kötü, 

doğru-yanlış karşıtlık yaratarak yapar. Buna ek olarak dil, içinde büyük olanaklar da barındırır. 

Dil içindeki öğeleri, dilin kurallarına göre birbirine bağlayarak, anlamlı söz dizini oluşturan 

kişi, dilde yer alan farklı sözcükler, farklı kategoriler ve ayrımlar arasında sürekli seçimler 

yapar. Bu bakımdan, dilin değer yüklülüğü, ayrımlayıcı ve karşıtlaştırıcı doğası, dil içinde 

insanın sürekli seçimler yapması, onu kullanan kişinin, varlık, nesne ve olaylara bakışını büyük 

ölçüde hem belirler hem de dışa vurur. Özellikle, anılarda, seyahatnamelerde ve edebi eserlerde 

kullanılan dilde, değer yüklülük daha belirleyicidir; çünkü bu türden eserlerin büyük ölçüde 

yalıtılmış bilimsel dilin sınırlarını aştıkları görülür. Bu yüzden söz konusu eserlerde, kişinin dili 

kullanış tarzı, ele aldığı varlık, nesne ve olaya ilişkin yaklaşımını, duygularını ve önyargılarını 

ele verir. İşte biz bu bildiride, 19. yüzyılda Osmanlı topraklarına gelmiş seçili batılı seyyahların 

eserlerinde Türklere ilişkin olarak kullandıkları dili, kurdukları karşıtlıkları, seçtikleri değer 

yüklü sözcükleri, cümle kuruş tarzlarını yapı söküme uğratarak, Türklere bakış açılarını ve 

örtük önyargılarını deşifre etmeyi hedefliyoruz.   

Anahtar Kelimeler: Dil, seyahatname, seyyah, ötekileştirme, önyargı. 

 

 

Development of Teachers’ Professonial Autonomy Questionnare (TEPAQ) 

Ayşegül Okay 

Cem Balçıkanlı 

 

The major paradigm shifts in educational theories brought various changes to the nature of 

second language learning. As students have started to move from being passive recipients of 

knowledge to being ‘agents’ of their educational destiny on their way to learn a second 

language, teachers have begun to undertake various duties such as guidance, counselling, 

facilitating, supporting, managing, coaching, and so on. Therefore, language teachers have to 

keep on learning about their profession ipso facto as their current teaching knowledge or skills 

are bound to wear off unless they continuously update themselves in accordance with the latest 

changes and developments in educational matters. The main area of investigation of this study 
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was, therefore, “teachers’ professional autonomy” which we defined as teachers’ capability and 

motives to develop themselves professionally in collaboration with their students and 

colleagues. A quantitative questionnaire, named “Teachers’ Professional Autonomy 

Questionnaire” (TEPAQ), was constructed from scratch as there was no tool available in the 

literature to measure teachers’ professional autonomy. To this end, two focus group interviews 

were carried out with 15 novice and experienced teachers, and these qualitative data were used 

along with the concepts in the reviewed literature to write the item pool for TEPAQ. Following 

a number of expert feedback sessions and a piloting phase, TEPAQ was used to gather data 

from 375 teachers who were working as English language instructors in the school of foreign 

languages of state and foundation universities in Turkey. The collected data was subjected to 

Exploratory Factor Analysis, reliability analysis, and Confirmatory Factor Analysis. In 

conclusion, with five factors and thirty-three items, TEPAQ was finalized as a valid and reliable 

psychometric tool to measure teachers’ professional autonomy.  

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dinleme  

Etkinliklerinde Kronolojik Sıralama 

Bayram Baş 

Eda Tekin 

 

Yabancı dil öğrenimi sürecinde dinleme en önemli becerilerden biridir; çünkü bir becerinin 

daha öğrenilmesi tamamen ona bağlıdır. Bu beceri de konuşmadır. Yabancı dil öğrenme 

stratejileri farklı olabilmekle birlikte dinleme, yabancı dil öğrenmenin ilk basamağını 

oluşturmaktadır. Dinleme; ders kitabı, radyo, televizyon ve bilgisayar gibi çeşitli araçlar 

vasıtasıyla gerçekleşebilir. Dinlenilen her şey birer metindir. Dinleme metinlerinin sahip olması 

gereken temel özellikler bulunmaktadır. Özellikle yabancı dil öğretiminde bu özelliklere dikkat 

etmek çok önemlidir. Çünkü yabancı dil öğretimi belirli bir strateji dâhilinde planlı ve 

profesyonel olmak koşuluyla gerçekleşebilir. Ders kitaplarındaki dinleme metinleri de bu 

planın içerisinde yer alır. Bu araştırmada, Gazi Üniversitesi Yabancılar için Türkçe (B2) ders 

kitabındaki dinleme metinlerine yönelik etkinliklerde yer alan kronolojik sıralama tespit 

edilmiştir. Kronolojik sıralama ölçütü Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni (CEFR)’ndeki metin 

özelliklerinde yer alan ‘söylem yapısı’ bölümü esas alınarak belirlenmiştir. Ders kitabında yer 

alan dinleme metinleri doğrultusunda geliştirilmiş etkinliklerdeki kronolojik sıralama tespit 

edilmiş ve etkinliklerdeki sıralamanın dinleme metnindeki sıralama ile uyumu belirlenmiştir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma durum 
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çalışması desenlerinden bütüncül tek durum deseni ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı 

olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Dinleme Metni, Avrupa Dilleri 

Ortak Çerçeve Metni (CEFR), kronolojik sıralama. 

 

 

A Meta-Synthesis of Language Teacher Education by Distance Studies 

Betül Bal Gezegin 

 

Enhancements in technology have contributed to the growth and improvement of online 

education recently. Being one of the online education types, language teacher education by 

distance (LTED) has become a widespread and significant practice in the preservice and in‐

service education of language teachers. This study investigates what previous studies on LTED 

reveal by conducting a meta-synthesis of qualitative studies published between 1990-2018. The 

analysis focuses on the type of research carried out, the target groups included, the context, 

perceptions and practices of LTED and the findings of these studies. In general, previous studies 

point to the rising interest and status of LTED and discuss the opportunities and advantages as 

well as the responsibilities and requisites of this type of education for language teachers. Based 

on the analysis, this study provides an updated analysis of current LTED studies and discusses 

implications for future.  

Keywords: online education, language teacher education (LTED), language teachers, meta-

synthesis 
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A Case Study on Computer-Based Feedback:  Application of Awe to L2 Writing 

Betül Bal Gezegin 

 Serap Özge Aygül 

       

Recent developments in technology have led to the emergence of various automated writing 

evaluation (AWE) programs that provide computer-based feedback on written work. These 

programs are also used by language learners for writing in second language to detect and correct 

errors. The purpose of this study was to investigate the perceptions on the use and relative 

effectiveness of an AWE program used for revising essays in English. Quantitative and 

qualitative data on computer-based feedback practice was collected from 26 EFL students 

enrolled in an English language teaching undergraduate program. For the purpose of the study, 

the students wrote six different essays on different topics and used a computer program that 

detected the errors in their drafts and suggested corrections. The analysis of data showed mixed 

results; overall the majority of the students held positive attitudes towards using AWE program.  

Interview and focus group data revealed that students utilized the program and it helped them 

improve their writing skills in English. The benefits of this experience included increased 

learner motivation, learner autonomy, saving on time and enhanced writing skills. It was also 

found that there were still some issues such as reliability, practicality, clarity and interactivity 

that need to be taken into consideration in the use of AWE programs. This study provides 

insights into processes of integrating AWE technology and foregrounds a call for future 

research needed to inform effective application of AWE in L2 writing classrooms. 

 

 

Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretiminde Dil Yeteneğinin Öğrenime Etkisi 

Betül Can 

 

Bu çalışmada yabancı dil olarak Arapçanın öğretiminde dil yeteneği ya da dil yatkınlığı 

olarak bilinen olgunun, bireylerin dil edinimleri üzerindeki etkisi tartışılmaya çalışılacaktır. 

Kuşkusuz dilsel beceriler, tıpkı görsel, işitsel ve duyusal beceriler gibi bireyden bireye farklılık 

göstermektedir. Bu bağlamda bir yabancı dili öğrenirken bazı bireylerin daha kolay ve hızlı 

öğrenebildikleri; buna karşılık diğer bazı bireylerinse yabancı dil öğrenmede normalden çok 
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daha fazla güçlük çektikleri bilinen bir gerçektir. Bu noktada dil öğrenen bireyin, kişisel 

farklılıkları ve yetenekleri ön plana çıkmaktadır. 

Dil öğretiminde söz konusu yatkınlığın, başarıya ne ölçüde katkı sağladığı, dahası; bir 

yabancı dilden diğerine farklılık gösterip göstermediği, öğrenme düzeyine ne kadar etki ettiği 

gibi konular bu çalışmanın problematiğini oluşturmaktadır. Buna göre; yalnızca bir yabancı dile 

belirgin bir yatkınlık mı, yoksa hemen her yabancı dili öğrenme hususunda aynı düzeyde bir 

yeteneğin mi söz konusu olduğu değerlendirilecektir.  

Dil yeteneği ile dil öğrenme başarısı arasındaki ilişki hakkında pek çok tartışma 

gündeme gelmiştir. Özellikle J. B. Carroll, yabancı dil öğreniminde hızlı öğrenebilme kabiliyeti 

olarak tanımladığı bu olguyu, fonetik kodlama yeteneği, dilbilgisel duyarlılık, sesler ile 

anlamlar arasında bağ kurabilme yetisi ve tümevarımsal dil öğrenme yeteneği olmak üzere dört 

başlık altında incelemiştir. 

Bu araştırmada da Carroll başta olmak üzere pek çok dilbilimcinin bu konudaki fikirleri 

irdelenecek; ardından Arap dili bağlamında Arapça öğrenen bireylerin dil yatkınlığının 

öğrenme güçlüğü üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri üzerinde durulacaktır. Böylelikle özelde 

Arapça olmak üzere yabancı dil öğretiminde daha verimli bir dil öğretim düzeyine ulaşılması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dil Öğretimi, Yabancı Dil, Arapça Öğretimi, Dil Yeteneği, Dil Yatkınlığı. 

 

Effects of Feedback for Language Teacher Candidates 

Binnur Genç İlter   

 

Feedback is a crucial part of all learning processes. Similarly, it has a great place in 

teacher training. Giving correct types of feedback helps language teacher candidates to 

recognize the strengths and weaknesses of their teaching. Furthermore, there is a close 

relationship between feedback and motivation. Different ways of feedback such as mentor 

feedback or peer feedback can improve language teacher candidates’ performances in ELT 

classes. Depending on their personal characteristics, language learners can vary in terms of their 

response to different feedback; some do not mind having oral feedback, some others prefer 

reading written feedback on their own. Feedback should given by taking care of the learners’ 

psychology. Therefore, teacher trainers should support language teacher candidates by giving 

feedback.  
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The main purpose of this research is to understand the effects of different types of 

feedback on language learning/teaching process. This is a qualitative study which includes 

interviews with 15 ELT students at one of the state university. The students are senior students 

who have learned how to teach English to different levels and ages and are language teacher 

candidates. In the interview, 7 structured questions related to feedback procedure were asked 

them in order to analyze their ideas on the effects of feedback. The questions and the answers 

were examined and analyzed by 3 experts in the field of language teaching. The results show 

that feedback has an important impact on improvement of language teacher candidates. 

          Keywords: Feedback, motivation, ELT, language teacher candidates 

 

 

19. Yüzyıl Sonrası Alman Yazınında Seçili Yapıtlarda Eğitim Sorunsalı 

Birkan Kargı 

 

Eğitim sorunsalı öğretmen-öğrenci ilişkileri bağlamında antik dönemlerden itibaren 

günümüze değin yazın evreninde yer almıştır. Almanca konuşulan ülkelerde de bir çok yazar 

toplumsal sorunların ifadesinde eğitim sorunsalına da sıklıkla baş vurmuşlardır. Bu yapıtların 

hedefi okurun dikkatini sadece dönemin sosyal ve siyasal iklimine yöneltmek değil  aynı 

zamanda  eğitimin ve onun temel figürü öğretmenin toplumdaki rolünü ve işlevini göstermektir. 

A. Frische’nin ‘Eğitim Kaderdir, bireyin kaderidir dolayısıyla halkın kaderidir’ alıntısında 

vurgulandığı gibi bireyin eğitimi toplumun geleceğiyle doğrudan ilintilidir. Bu çalışmada 

Alman yazınında seçili Heinrich Mann’ın Professör Unrat, Frank Wedekin’in Bahara Uyanış, 

Thomas Mann’ın  ‘Buddenbroks’ ve hatta 20.y.y. ait B.Brecht’in Galileo Galilei’gibi kimi 

yapıtların ışığında öğretmen figürleri yardımıyla eğitim sorunsalı irdelenmiştir.  Seçili yazarlar 

eleştirel bakış açısı ile eğitimde iyileşmenin toplumsal gelişimede yol açacağını imlemişlerdir. 

         Anahtar Kelimeler:  Öğretmen, Eğitim, Bilgi, H.Mann,  F. Wedekind 
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Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Duyarlılığı ve İşlevi 

Birkan Kargı 

 

Dil öğretiminde 80 li yıllardan sonraki paradigma değişimine göre yabancı dil 

öğretiminde öğrenenlerin amaç dilde sadece belirli davranış biçimlerini kavramalarından daha 

çok, kendi ekin bilgilerindeki mevcut kültürel birikimlerinden hareketle yabancı dilin kültürü 

hakkında düşünceleri aktarabilecek becerileri kazanmaları öncelenmektedir.   

 Hedef dilin Kültürünü tanımaksızın dilsel becerilerin kazanımı sadece dil öğrenimini 

sınırlı alan içinde kullanma imkânı yaratmaktadır. Bu durum dilin bütüncül öğrenilmesi önünde 

engel oluşturmaktadır. Sorunun çözümü için dil ve kültür öğretiminin birlikte yapılma 

zorunluluğu doğmuştur.  

Bu bildiride kültürel farklılıkların dil öğretiminde yarattığı güçlüklerin nasıl 

aşılabileceği ve bu öğrenim sürecine nasıl olumlu katkılar sağlayabileceği ele alınmıştır. Buna 

yönelik önerilen yaklaşım,  yabancı dil öğrenenlerin hedef dilde ilişkiler kurma ve sürdürme 

becerilerinin, öğrenenlerin, kendi kültürü ile öteki kültürün benzer ve farklı yanlarının 

farkındalığının dikkate alan materyallerin seçilmesini ve bütüncül bir yaklaşımla evrensel 

kültür değerlerine ulaşabilmelerini amaçlar. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Edinç, Dil Öğretimi, Materyal, Kültürlerarasılık  

 

 

 

‘Şilide Deprem’ ve ‘Kır Atlı’ Novellerinde Doğa – İnsan Etkileşimi 

Birkan Kargı 

 

Bir epik tür olan novel Alman yazınında özellikle Klasik, Romantik, Realizm ve 

Naturalizm dönemlerinde sıklıkla anlatı türü olarak kullanılmıştır. Kimi zaman uzun öykü kimi 

zaman kısa roman olarak da tanımlanan bu tür, Derrida, Todorov ve Bakhtin’in 

açımlamalarında da vurgulandığı gibi türler arasılığın gölgesinde kalmıştır. Bu düşünceler 

ışığında bu çalışmada Romantik dönem içerisinde de sayılan H. v. Kleists ‘Şilide Deprem’ 

(Erbeben in Chili) ve realist dönem novellerinden olan Theodor Storm’un ‘Kır Atlı’ (Der 

Schimmelreiter) yapıtların da doğa-insan etkileşminin nasıl yansıtıldığı ve ne tür işlevi yerine 

getirdiği ele alınmış ve araştırılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde Novel kavramı 

ve tür tanımı yapılmış daha sonra Alman yazınında natüralist ve realist dönemler açıklanarak 
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ilgili yazarların dünya görüşlerine etkileri belirlenmiştir. Diğer bölümde ise Alman yazınından 

seçili iki yapıt tanıtılarak doğa insan etkileşimi kapsamında ‘zihinsel çözümlemeler’ yolu ile 

ulaşılan irdelemelere yer verilmiştir 

Anahtar Kelimeler:  Novel, Doğa İnsan etkileşimi Romantik Dönem, Realist Dönem 

 

 

Second Language Academic Writing: A Study of Teachers’ Beliefs and Pedagogical 

Practices in a Senior High School Classroom 

Bonjovi H. Hajan 

Brenfel C. Hajan 

Arlyne C. Marasigan 

 

This paper presents the senior high school teachers’ beliefs and pedagogical practices inside the 

classroom in the context of second language academic writing. Two purposively selected 

teachers who were teaching academic writing courses in a polytechnic school in the Philippines 

participated in the study. Drawing from semi-structured interviews, based on the in-depth 

analysis the study revealed that the teacher participants hold complex belief systems about the 

nature of writing and the process of academic writing instructions. While the participants shared 

divergent teaching beliefs about second language academic writing, findings from non-

participatory classroom observations showed that they tended to adhere stringently to these 

beliefs when enacting classroom instructions. Moreover, factors relating to time, class schedule, 

class size, number of students and school facilities were found to have intercepted the smooth 

enactment of teachers’ beliefs into instructional practices. Pedagogical implications and 

directions for further research are also highlighted in this paper.   

Keywords: teachers’ beliefs, classroom practices, second language academic writing, senior 

high school 
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Çocuklar İçin Hazırlanan İngilizce Ders Kitapları Hakkında Öğretmenlerin Algıları 

Buket Selin Şener 

 

           Bu çalışmanın amacı devlet okullarında ilkokul 4.sınıf öğrencileri için tasarlanan 

‘SUNSHINE 4’ adlı İngilizce ders kitabını öğretmen algılarını elde ederek değerlendirmektir.  

           Ders kitabı dokuz ölçüt bakımından hem makro hem de mikro düzeyde 

değerlendirilmiştir. Nicel ve nitel veriler Ankara’da 4. sınıf öğrencilerinin 70 İngilizce 

öğretmenine uygulanan anketler ve araştırmacı tarafından yapılan sınıf gözlemleri aracılığıyla 

toplanmıştır.  

          Anket analizleri 5 li likert tipi ölçeklemeyle oluşturulan 20 soruluk ölçeğe verilen 

cevaplar neticesinde elde edilen puana göre yapılmıştır. Araştırma verilerinin 

değerlendirilmesinde istatistikî yöntem olarak; ölçeklerin alt boyutlarına ait frekans, yüzde 

dağılımları, pasta grafikleri ve ortalama değerleri hesaplanmıştır. Sınıf gözlemleri aracılığıyla 

toplanan veri araştırmacı tarafından düzenli olarak günlüklerde tutulmuştur.  

        Nicel ve nitel sonuçlara göre, yabancı dil öğretmenlerinin ve araştırmacının ders kitabının 

eksik noktaları hakkında genelde hemfikir oldukları ortaya çıkmıştır. Ders kitabının çocuklara 

yönelik önemli ölçütlere göre tasarlanmış olması gerektiği vurgulanmıştır. İçerik, içeriğin 

seçimi ve organizasyonu, ders kitabının düzeyi, kullanılan sözcükler, otonom öğrenmenin göz 

önüne alınması, görsel öğrenme biçimleri, fiziki görüntü ve teknik yönlerin ders kitabında göz 

ardı edilen bölümler olduğu belirtilmiştir.  

         Ancak, verilere göre, ders kitabının dilbilgisi bölümlerinin yabancı dil öğretmenlerine 

yeterli geldiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuklar için yazılan ders kitapları, ilkokul öğrencileri 

 

The Impact of Staying Abroad on L2 Teacher Identity 

Burçak Yılmaz Yakışık 

 Işıl Erduyan 

 

The concept of internationalization around the world and the multicultural composition of 

English-speaking countries have naturally resulted in easy access to the opportunities for 

staying or working abroad. While considerable attention has been given to exploring foreign 

language learners’ studying abroad experiences, there is insufficient research on the staying 

abroad experiences of foreign language teachers, although such experiences can highly 
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contribute to the (re)construction of their professional identities. The present paper aims to 

rectify this problem by exploring the perspective of 10 non-native L2 English language teachers 

from 3 dissimilar countries: Turkey (n=4), Poland (n=4) and Portugal (n=2), with a semi-

structured in-depth interview as a data-collection instrument. The findings have revealed that, 

regardless of the length, place and the nature of their stay, the experience of staying abroad has 

an important impact on teacher identities with relation to interpersonal, linguistic and 

sociocultural aspects. Based on this study, implications for L2 language teacher education are 

suggested.  

This study is an output of a collaborative work conducted within the EU project of “ILTERG-

International Language Teaching Research Group (2016-1-TR01-KA203-035295)  

Keywords: staying abroad, in-service teachers, teacher identity, Poland, Turkey, Portugal 

 

 

Using the Right Feedback Language in Teacher Training 

Burtay Hatice İnce 

 

Feedback occupies a significant role in the development of teacher training. However, if not 

effectively delivered, the results could be counter-productive. Therefore, a proper training is 

necessary to deliver effective feedback to teachers during their training. Knowing the right 

language and assigning an active role to the feedback receivers would produce much potent 

results, helping teachers benefit from feedback to the fullest. This study is the training part of a 

PhD study. The aim of this presentation is to inform participants about the powerful impact of 

feedback, whether it is coming from a peer or superior, how to assign the feedback receiver an 

active role rather than dictating them the findings of feedback. Even though the impact of 

feedback is potent in training, the tendency to assign a passive role tor the feedback receiver 

seems to be the norm. Besides, people rarely leave their comfort zones to ask for feedback as it 

might be seen as weakness or offer feedback as it might be seen as bragging. There is a tendency 

to avoid feedback especially if it is a negative one. Knowing how to handle and give feedback 

whether it is positive or negative might result in much stronger improvements in the 

performance of the feedback receiver. With this aim in mind, a brief introduction about the 

impact and content of effective feedback will be provided. Then, by making use of PQP (Praise-

Question-Polish) model (McAlister & Nuebert, 1995), an effective guideline will be provided 
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for delivering feedback effectively through various examples.  Finally, a short glimpse of how 

pre-service teachers regarded feedback after receiving training will be presented. 

Keywords: Teacher Training, Feedback Training, PQP Model  

 

 

The Intersection of Beliefs and Critical Thinking Skills:  

Revelations from Preservice English Teachers 

Büşra Çelen 

Abdulvahit Çakır 

 

L2 teacher cognition has been attracting a great deal of attention with the upsurge of studies focusing on what 

goes beyond the observable since 1990s. Defined by Borg (2003) as “what teachers know, believe and think” 

(p. 81), teacher cognition is examined on various fronts, one of which is preservice teachers’ cognitions since 

teacher education is basically about reshaping them. Beliefs are one affective aspect, and critical thinking, a 

frequently sought-out quality in the modern day society as one of the most fundamental 21st century skills, 

is highly cognitive. There is a wide array of studies on beliefs from various perspectives such as their sources 

(Borg, 2009; Farrell, 2009; Pajares, 1992), their resistance to change (Gutierrez Almarza, 1996; Peacock; 

2001; Urmston, 2003), or the possibility to change them (Richards, Ho and Giblin, 1996; Cabaroğlu and 

Roberts, 2000; Busch, 2010). There are also studies on critical thinking that aim to determine critical thinking 

skills and dispositions of students and to look into the relationship between critical thinking skills and other 

variables both inside and outside EFL contexts (Halvorsen, 2005; Roether, 2003). However, the intersection 

of beliefs and critical thinking skills has not been explored so far. Thus, this study with a mixed-method 

design sets out to explore senior-year preservice teachers’ (N=133) beliefs about language learning and 

critical thinking skills and to find out whether a relationship between them is existent or not. Data was 

collected with Horwitz’s (1987) BALLI and WGCTA in addition to a follow-up of semi-structured 

interviews. Even though the preliminary results indicate there is no statistically significant relationship 

between preservice teachers’ critical thinking skills and beliefs about language learning, there are certain 

striking elements both in the quantitative and qualitative data that are at play in terms of the affective and 

cognitive aspects of preservice English teachers’ cognitions.  

Keywords: language learning beliefs, critical thinking, second language teacher education 

 

 

 

28



Investigation of the Cultural Intelligence  

Levels of the Students at Foreign language Departments 

Büşra İlgör 

 

The aim of this study is to investigate the level of Cultural Intelligence according to the gender, 

graduated high school and the departments that they are studying in the English, German and 

French Departments of Foreign Languages at Samsun 19 Mayıs University. 135 students 

participated in the study and relational scanning model was used. Personal Information Form 

and Cultural Intelligence Scale were used as data collection instruments. According to the 

results obtained from the research, it can be stated that there is a meaningful relationship 

between the Cultural Intelligence Levels of the female students and the Cultural Intelligence 

Levels of the male students. In addition, it was observed that the students who participated in 

the study differ significantly in terms of the type of departments in which they studied Cultural 

Intelligence Levels and the high school status they graduated from. Educational and 

pedagogical dimensions of the study are also discussed and suggested. 

Key words: Cultural intelligence, education, learning, foreign language 

 

 

Challenges of Teaching and Learning English in a Non-English Speaking Environment 

(NESE). 

Ceyda O’Keefe 

 

Teaching and Learning English in a non-English-speaking environment (NESE) is a challenge 

for many teachers and language learners. The purpose of my research was to find out how I can 

better help my students learn in such a challenging context. I came up with three issues. Firstly, 

there is not a real-life context for exposure to the language. Partly because there are not many 

native speakers to take as role models and also because there is not much opportunity for 

practice. Culture is the second issue because many students who are very new to the language 

structure may also be unfamiliar with certain cultural elements of the language they are trying 

to learn. Finally, motivation plays an important role in having a positive attitude towards 

learning the target language.  A lack of motivation makes learning problematic and detracts 

from success which, in turn, breeds a lack of confidence further reducing motivation in a vicious 
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circle. This makes a lot of difference between the students who really ‘want to’ learn English 

language and the ones who really ‘have to’ in a NESE context to pursue their academic studies. 

         These issues will be discussed and exemplified in more detail during the conference with 

opportunities for interaction throughout the presentation. This specialism will appeal to the 

participants due to the NESE environment in multiple ELT contexts in Turkey especially in 

universities and high schools. Having extensive experience in both Turkey and the UK I will 

be able to provide a comparative approach between NESE and ESE drawing from my research 

and my personal experience. 

 

 

 

Developing Turkish scientists’ flair for academic writing: ‘Intelligibility’ 

Cuneyt Demir 

Flowery writing can simply be defined as a piece of text inflated with unnecessary complicated 

words that are intended to make it more attractive. Obviously, the reader whose aim is simply 

to get a piece of information may become easily confused and irritated after a time of chasing 

the meaning of words inside an overwrought prose. Therefore, now that the primary purpose of 

a scientific writing is to reach and affect a wide scope of area and a simplified statement would 

just do fine to achieve that, why do we use a flower language that is difficult to decode? It seems 

that complicated words do not happen on their own naturally but though an intentional purpose 

of the writer, which may be the desire to be seen intellectual, affect the editors/reviewers, shore 

up a weak research or just differentiate himself/herself from already existent studies. This study 

investigated introductions, in which simplicity is of importance to convey the meaning swiftly 

and directly, of thirty research articles written in English by Turkish speakers to pick up 

unnecessary complicated words, phrases and sentences. Also, a list of simple words that can be 

used in the place of complicated ones was created. Finally, some pedagogical implications 

regarding the importance of being plain in academic writing were suggested particularly for 

non-native writers of English.  

Keywords: Flowery writing; simplicity; writing; complicated words     
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Euphemistic and dysphemistic expressions 

Cuneyt Demir 

Book reviews are important in offering guidance to prospective readers. What is expected from 

them is to be not only informative and evaluative but also unbiased and balanced. Therefore, 

the use of correct discourse is necessary to prevent asymmetrical domination of the reviewer. 

In that sense, two discourse devices, euphemism and dysphemism, may be helpful. Euphemism 

can be defined as polite and agreeable words or expressions that are used in place of harsh or 

offensive ones, which is i.e. a language that softens or masks upsetting truths, or that adds a 

tone of humour in some certain situations. On the other hand dysphemism is a kind of language 

that uses disparaging and derogatory terms instead of complimentary or neutral ones. Reviewers 

may consciously or unconsciously use euphemistic and dysphemistic expressions in their 

critiques of books, however; the balance between them is of great importance because any 

unbalanced negative or positive critical act may bring about unfair judgements in would-be 

readers regarding the quality of the mentioned book. The present study investigated a hundred 

book reviews and picked up euphemistic and dysphemistic expressions. The result is of 

importance in helping the book reviewers to choose the true word of expression without being 

unnecessarily complimentary or offensive. Any possible biases against a book because of book 

reviewers’ inattentive word selection may be prevented thanks to the help of the word list that 

was created through the present study. 

 

Keywords: Euphemism, dysphemism, writing, book review, criticism 

 

 

 

 

 

 

Perspectives of Pre-service and In-service English Teachers upon Teacher Training 

Çağla Atmaca 

 

There have been various studies upon teacher training policies in Turkey but there exist a 

limited number of studies which compare the perspectives of both pre-service and in-service 
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English teachers towards their training. Thus, this study aims to compare the perspectives of 

pre-service and in-service English teachers towards their training in Turkey. This study 

disseminates one part of a large-scale study and adopts a qualitative research method. The 

researcher prepared a written interview form (WIF) including items about teacher competencies 

and induction and revised it based on expert opinion. After the data collection tool was piloted 

and took its final shape, the researcher got legal permission from the Ministry of Education to 

apply the study at state schools and contacted lecturers delivering courses for seniors in ELT 

departments of four state universities via e-mail or face-to-face. In total, 267 pre-service English 

teachers and 47 in-service English teachers participated in the study. Their answers to two open-

ended questions were analysed via constant comparison method and emerging themes were 

categorised. In light of the data analysis, it was found out that out of 270 pre-service participants 

122 were content with the pre-service teacher training they receive at university while 127 

found it ineffective, 18 held both positive and negative opinions. As for in-service English 

teachers, out of 47 participants, 11 held positive perspectives while 33 held negative 

perspectives about the in-service teacher training they receive at their schools. Besides, 3 held 

both positive and negative opinions. In light of the data gathered, it can be said that pre-service 

and in-service English teachers are not content with their training. The participant quotations 

reveal important insights into teacher training in Turkey. Teacher educators and mentors should 

focus on the practical needs of pre-service and in-service English teachers regarding the 

changing nature of educational settings. 

Keywords: teacher induction, teacher competencies, pre-service teacher training, in-service 

teacher training. 
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Opting for Conventionally Indirect Strategies in bothTurkish and English 

Çiğdem Karatepe 

Filiz Ünal 

 

Making a request in English as a foreign language requires both the knowledge of how 

to perform in its less face-threatening way and to have the ability to choose the most appropriate 

lexico-grammatcal features of the language (Karatepe 1998; Blum-Kulka et al 1998). Studies 

show that even advanced learners may produce inappropriate speech act forms and they may 

fail to fully interpret the locutionary force indicated in speech acts. Most of the time, learners’ 

choices fail to meet the socio-pragmatic norms and conventions (Karatepe 2001; Karatepe 

2004).  

However, research shows that most of the time appropriate speech acts appear to be 

heavily conventionalised (Karatepe 2016). What is more, learners cannot produce these 

conventionalised forms by just relying on their existing lexico-grammatical knowledge. 

However, learners manipulating their existing general knowledge of language may end up 

resorting to transfer from their mother tongue and/ or inventing their own odd forms in English 

(Rose and Kasper 2001).  

This study investigated how Turkish ELT teacher trainees can assess the effect of 

contextual factors on the choice of requests strategy. A Discourse Completion Test which 

contained 9 different context of situations in both languages was administered. Informants were 

190 EFL teacher trainees. The Turkish version was performed by 100 third year trainees and 

the English version was performed by 90 first year trainees.   

The results of analysis indicated that in nine situations in both languages informants 

show a significant tendency to prefer Conventionally Indirect Strategy which was followed by 

Direct Strategies. Informants failed to assess the effect of contextually factors particularly in 

the English test, which could be due to their limited modal verb repertoire and lack of 

experience of using English in real contexts. This was also resulted in transfer of not only some 

Turkish linguistic features but also perspective.     

Keywords: Politeness theory, indirect requests, discourse completion tests, learner language 
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Learners’ Control Mechanisms in terms of Reading and Vocabulary:  

Self-regulation in Different Contexts 

Deniz Elçin 

 

Language learning strategies were observed to see effective learning tactics of good 

language learners in 1970s (Rubin, 1975) and then got more focused in 1990s. However, later 

on it appeared that use of different language learning strategies was a matter of dynamicity and 

contextuality, which means the learners, chose LLSs according to differing needs and skills or 

courses in various learning environments or contexts (Zimmerman, 2000). Therefore, there was 

a conceptual shift to “Self-regulation” which is defined by Ertmer etal. (1996) as a learner’s 

ability and motivation to apply learning strategies, a means of exercising the learners’ agency 

by Bandura (2001) and a process where learners find ways to exercise and develop their 

autonomy (Ehrman etal, 2003). This study was designed as a case study in which four cases 

were chosen with different proficiency levels from Translation and Interpretation department 

of Siirt University, one who failed prep class, a proficient one who went on in freshman year 

and one less proficient in the same class and one student who had already finished another 

university before. Three narrations, three interviews, six self-reports and four classroom 

observations were done to collect data to see contextual changes of self-regulatory behaviors in 

terms of reading and vocabulary before coming to university, in prep class and freshman year. 

A checklist adapted from a scale called SRCvoc by Tseng etal. (2006) was used as a framework 

for the study. The data was analyzed in Atlas-ti 8 software. The data collected in a whole year 

revealed very valuable information about the learners’ self-regulatory capacities in differing 

contexts and whether they felt they were ready enough to implement effective strategies they 

chose. 

Keywords: Self-regulatory capacity, language learning strategies (LLSs), contextuality and 

dynamicity.  
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The Effects of Different Accents on Listening Comprehension in EFL  

Classroom Settings 

Dilek Büyükahıska 

Ahmet Can Uyar 

 

Listening is one of the most important skills to communicate in a foreign or native language. 

This skill is practiced in EFL classes by the help of listening texts prepared for the coursebooks 

with a pure British accent which do not reflect the natural communication elements that the 

learners will face throughout their lives. English language has become a global matter. It covers 

an expanded field of use including international relations, science, popular culture and so on, 

in a wide area all over the world. As a consequence of the use of this language in different 

geographies, non-native speakers have produced a variety of Englishes. Since the English 

language is used as a lingua franca, accent is one distinctive matter of this diversity. In this 

context, it is controversial in what extent it is correct to improve learners’ listening skills with 

the tapes recorded in one type of accent, which is the case today in most of the classrooms. 

Therefore, this study investigates a sample of secondary school students who get trained with 

the usual listening texts to see if  they are ready to understand the people who speak differently 

than the ones they are used to hearing in the classrooms. The study is conducted with the 

participation of 22 Grade 7 students. Students were subjected to a group of listening tests which 

were expected to be filled in as they were listening to the tapes in which different people from 

different nationalities were speaking. Test results were assessed and evaluated, comparisons in 

the sense of comprehension levels between different tapes were made. The importance of 

creating awareness of different accents in EFL classes was discussed. Finally, based on the 

results of the study, practical implications for listening studies in EFL classrooms were 

proposed. 

Keywords: accent differences, listening comprehension, teaching listening 
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Metacognitively Aware EFL Teachers 

Dilek Büyükahıska  

 

The term metacognition refers to the knowledge of and monitoring of cognitive processes. A 

considerable amount of research on metacognition maintains that metacognitive awareness 

plays a pivotal role in the effectiveness of both learning and teaching process. Over the last 

decades most of the researchers have agreed to find ways and means of assisting aspiring 

teachers to acquire the necessary skills and expertise to perform efficiently in order to meet the 

needs of the 21st century learner. Despite current studies emphasize the importance and 

necessity of raising metacognitive awareness among learners, there is not enough research 

exploring language teachers’ metacognition skills in Turkish EFL setting. For that reason, 

considering this gap, the present research mainly sought to measure English language teachers’ 

metacognitive awareness. The sample consists of 40 EFL teachers from different levels of 

schools. Metacognitive awareness was measured using Metacognitive Awareness Inventory for 

Teachers (MAIT) developed by Balcikanli (2011) that consists of 24 items. A universal 

agreement among scholars is that knowing what teachers know about their own teaching would 

be a starting point for a change in teacher development. In this regard, this study is considered 

to help teachers realize their metacognitive levels of teaching. Following the quantitative phase 

of the study, semistructured interview sessions, a qualitative survey research study was 

designed  and conducted in the second phase in order to provide new knowledge and insight 

about the teachers’ use of the factors of metacognition in their instructional activities. Under 

the theoretical framework drawn in this study, the results were discussed elaborately. In 

addition, necessary suggestions were advanced as to the ways to make language teachers more 

metacognitively aware in their instructional praxis.  

Keywords: Metacognition, metacognitive awareness, MAIT, EFL teachers. 

 

 

From Teacher Autonomy to Learner Autonomy  

Dilek Büyükahıska  

 

Autonomy has been a key theme in the field of foreign language learning in recent years. 

Fostering autonomy in language learners is mostly emphasized on pedagogical grounds. In 

foreign language classroom, teacher is likely to have a major impact on students’ development 
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towards autonomy. In the process of learning autonomy, teachers and learners need to 

collaborate with each other. Having a glance on the related literature, it is realized that despite 

a plethora of research on autonomy as a multidimensional concept, there is a comparative dearth 

of study in Turkish EFL context. With this in mind, this study aimed at filling the gap in 

literature on EFL teachers' autonomy and  learner autonomy view. The primary aim of the 

research was to find out teachers’ views of the concept of teacher autonomy and its relationship 

to learner autonomy The participants of this study consisted of both ELT preparatory students 

and their teachers in Ondokuz Mayıs University, at School of Foreign Languages. This study 

was mainly carried out to probe the possible relationship between teacher autonomy and learner 

autonomy among EFL instructors and their students. Moreover, the effect of gender and 

teaching experience on the views held by instructors were explored in the current research. It 

was aimed to delve into what degree instructors perform autonomy in two dimensions of teacher 

autonomy: Curriculum Autonomy and General Teaching Autonomy. To this end, the researcher 

employed Teacher Autonomy Scale (TAS) by Moomaw (2005) and Learner Autonomy 

Questionnaire (LAQ) by Zhang and Li (2004) to collect data. Following the quantitative phase 

of the study, semi-structured interview sessions were held to gain more in-depth and clear 

understanding of the research problems. Descriptive statistics, pearson moment correlational 

analyses and theme analyses were run for data analysis. The findings were discussed along with 

the current literature on both teacher and learner autonomy perspectives, and certain 

implications and suggestions were provided for a better teaching practice. 

Keywords: Autonomy, learner autonomy, teacher autonomy 

 

 

İktidarın Dil İnşası: V. Klemperer Örneği 

Elif Ergün 

 

Dilbilimci Klemperer, 1933-1945 yılları arasında tuttuğu günlüklerde Nasyonal Sosyalizm’in 

dünyasında dilin nasıl bir işlevi olduğuna dair çarpıcı belirlenimlerde bulunur. Ona göre bir 

dönem anlaşılmak istenirse yapılması gereken onun diline bakmaktır. Örneğin III. Reich’in tüm 

yaşam ifadeleri korkunç tek düzelikle konuşur. Yalnızca resmi binalar değil neredeyse tüm 

şehirler birbirinin aynısı ideal suretleri barındıran afişlerle süslenir. Bu mecazi dilin yanı sıra 

filolojik bakımdan da dönemin dili olan biteni anlamak bakımından bir hayli çarpıcıdır. Dikkat 

çekici olan ise Klemperer’in gözlemlediği üzere herkes, taraflar ve karşıtlar, kurbanlar, 
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mağdurlar aynı örnekleri izlemişlerdir. Ona göre Nazizim insanların etine ve kanına tek tek 

kelimelerle, deyimlerle, cümle formlarıyla girmiş, milyonlarca defa tekrarlayarak kendini 

dayatmış, mekanik ve bilinçsiz biçimde devralınmasını sağlamıştır. Yazılı ve sözlü dil 

arasındaki sınır sıfır derecesinde olduğundan her söz, her konuşma bir propaganda görüntüsüne 

bürünür. 

Tüm radikal hareketler oluşturdukları homojen yapının içerisinde belirli bir sınıra da ihtiyaç 

duyarlar. Sınır için bir öteki, zıt bir unsur her zaman gereklidir. Bunun gerekçesi kurguladıkları 

yeni insan modelinde açığa çıkar. Diğer bir ifade ile ancak bir öteki ya da zıt unsur yoluyla yeni 

insan modeli temellendirilebilir ve insanın bütününe hâkim olunur. Kitleselleşen siyasal beden 

artık bu modelle tanımlanır. Öteki konusunda kitlesel bir uzlaşı da sağlandığında yeni model 

tamamlanmış olur. Bunlardan hareketle bu çalışmada iktidarın dili nasıl kullandığı Klemperer 

örneğinden hareketle gösterilecektir. Bu kullanımda en az iktidar kadar temel bir kavram olan 

“mağdurun dili” incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Klemperer, İktidar, Dil, Mağdur 

 

 

 

Fransızca Öğretmenliği Öğrencilerinin Sınıf Dışı Eğitime İlişkin Metaforik Algıları 

Elif Omca Çobanoğlu 

Hanife Nâlân Genç 

 

Sınıf dışı eğitim özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde eğitim öğretim ortamlarında sıkça 

yer verilen bir yaklaşım halini almıştır. Eğitim öğretimi sıkıcılıktan kurtarması, öğrencilerin 

yaratıcı becerilerini ortaya koyabilmeleri, akran etkileşimi dolayısıyla işbirlikçi öğrenmeyi 

sürece katması, doğanın sağaltıcı gücünün hem öğrenciler hem de eğiticiler açısından sürece 

katılabilmesi bakımından sınıf dışı eğitim son derece önemlidir. Alan yazına bakıldığında sınıf 

dışı eğitimin bu gibi etkilerinin ortaya konulduğu pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Ancak 

sınıf dışı eğitimin yabancı diller eğitimi bölümü öğrencilerinin zihinlerinde hangi şekilde var 

olduğuna yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu amaçla çalışma grubunda yer alan 

öğrencilerle sınıf dışı eğitime ilişkin metaforik algıların ortaya konulduğu bu çalışma 

yapılmıştır. Çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Ana 

Bilim Dalı öğrencilerinin sınıf dışı eğitim konusundaki metaforik algılarının ne olduğunu, 

okudukları sınıflara göre farklılık gösterip göstermediğini irdelemektedir. Çalışmanın 

örneklemi 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 
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Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte 

olan farklı sınıflardan toplam 100 öğretmen adayı ile sınırlandırılmıştır. Bu araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden biri olan mecazlar yoluyla veri toplama tekniği kullanılmıştır. Bu 

teknik katılımcılara yöneltilen açık uçlu sorular ile araştırılan konuda oldukça zengin mecazlar 

ortaya konulmasını sağladığı için tercih edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler kolay 

ulaşılabilir örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmanın verileri, farklı sınıflarda öğrenim 

görmekte olan öğretmen adaylarına “Sınıf dışı eğitim bence . . . benzer; çünkü, . . .” tümce 

kalıbının yöneltilmesi ile toplanmıştır. Bu tümcedeki boşlukların doldurulması ile öğrencilerin 

zihinlerinde sınıf dışı eğitime ilişkin geliştirdikleri metaforu açıklaması ile birlikte ortaya 

koymaları sağlanmaya çalışılmıştır. Katılımcıların görüşleri nitel bir araştırma tekniği olan 

içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma halan devam etmekte olup veri analizi 

aşamasındadır. 

Anahtar Kelimeler: eğitim fakültesi, öğretmen yetiştirme, yabancı dil, metafor, sınıf dışı 

eğitim 

 

 

The Effects of Digital Stories on Students’ Vocabulary Development in EFL 

Emel Tozlu Kılıç 

 

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, short stories  
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English Language Music Journal: 20-Day Challenge 

Emine Güzel 

 

The effects of music on emotions, moods, behaviours, and minds of human have been 

recognized by researchers from various fields. Accordingly, in the field of ELT, English 

language songs are among the widely used authentic materials by teachers for a number of 

purposes. Although music and songs are generally valued by EFL/ESL learners and teachers, 

research on integration of songs into the learning process appears to be limited to young 

learners. However; for adult learners, songs could be a goldmine to explore because of the 

songs’ potential for linguistic practice, aestetic and authentic exposure to language, and 

autonomous learning experience by increasing motivation of learners. Therefore, this study 

aims at encouraging EFL learners to benefit songs for the purpose of  English language learning 

beyond the classrooms. Since young adults are familiar with English language songs, and music 

has a potential power on emotions and memory, this case study aims at exploring the use of 

song journals by 15 tertiary EFL learners with A1 level of proficiency. The participants kept a 

song journal for 20 days. The data was collected through the participants’ online song journals 

forms and semi-structured interviews. After the transcription of the interviews and thematic 

analysis of the overall data, the findings indicated that song journals could be an engaging way 

to increase motivation, improve language skills such as writing, vocabulary and pronunciation, 

and raise intercultural awareness of the learners.  

Keywords: Music journal, music, songs, ELT 

 

 

 

Revisiting Six-Traits of Writing through Some Online Tools  

Emrah Ekmekçi 

 

Six-trait writing refers to some common guidelines which teachers follow while 

teaching and assessing writing. These guidelines consist of qualities found in successful student 

writing which has been revised over time. The qualities available in good writing pieces are 

known as ‘six-trait writing’ today. Ideas/content, word choice, fluency, voice, organization, and 

conventions constitute the traits. These traditional components of writing are often regarded as 

something students feel obliged to write as a part of the course. However, in order for students 
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to be engaged in any learning process, they are expected to be enthusiastic enough. With six-

trait model of writing, teachers and students are able to focus on one element of writing at a 

time, thus breaking the writing task effectively into more controlled parts. Prior to writing task, 

teachers usually use some skills and strategies to prepare their students for the writing task. 

During the writing process, students are encouraged to benefit from various sources to produce 

good pieces of writing. Employing and integrating technology in general and some specific 

online tools in particular in the writing process is one of the ways of motivating students to 

write. To this end, this study introduces some online tools and applications to support each trait 

in the writing process. After providing some web sites, tools and applications for the traits, 

some suggestions are made about how to integrate and use these tools in the writing lessons. 

The study concludes that integrating information and communication technologies (ICT) into 

the traditional writing classrooms may enhance students’ motivation and the writing process 

which is generally considered to be nervous, anxious, and boring may turn the traditional 

writing classroom into the one in which students are eager to write and produce quality pieces. 

Keywords: six-trait writing, technology, writing process 

 

 

Foreign Culture Teaching through Intercultural Approach in EFL Classrooms 

Emrah Ekmekçi 

Rabia İrem Demirci 

 

It is widely known that learning and teaching a foreign language does not merely refer to 

linguistic competence. Communicative competence is also crucial in constructing meanings 

referring to the ability to know when, where, and to whom to use the utterances appropriately.  

Communicatively competent foreign language learners can use a foreign language in a 

“linguistically, socio-linguistically and pragmatically appropriate way” (Council of Europe, 

2001). However, developing linguistic and communicative competence may not be enough for 

successful communication in the modern world where there is constant interaction among 

countries, mainly because one of the fundamental goals of foreign language education is to help 

learners communicate effectively within the cultural context of the target language or other 

appropriate contexts. In cross-cultural communicative situations, intercultural communicative 

competence is needed. To this end, teaching culture or raising cultural awareness in foreign 

language classrooms is attached great importance especially in EFL context where students are 
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usually monolingual and have little access to the target culture. Their aim is to communicate 

not only with native speakers but also with non-native speakers. For this reason, in order to 

successfully function in a culturally diverse environment, they need to develop intercultural 

communicative competence (Alptekin 2002). This study, therefore, analyses English language 

textbooks used in 9th, 10th, and 11th grades in Turkish high schools in terms of cultural content. 

First, native, target and foreign cultural elements of each textbook were determined and put into 

categories. Then, applying three stages of intercultural approach, the study makes some 

suggestions concerning how to engage students in various cultural elements in EFL classrooms. 

Keywords: intercultural approach, culture teaching, intercultural communicative competence 

 

 

 

Teacher Feedback vs. Peer Feedback:  

An Experimental Study towards Analyzing the Effects  

Eren Uymaz 

 

The purpose of this research is to find and compare the effects of peer feedback and 

teacher feedback on tertiary level EFL students’ written performance and to learn their attitudes 

towards peer feedback and teacher feedback. To this end, a pre- and post-test experimental 

study is being conducted with a control group (n=13) and an experimental group (n=13). The 

participants are intermediate level (B1) students studying at a preparatory class in a state 

university in Turkey. The study will last for 8 weeks. During the first week, students were given 

an attitude scale to determine their attitudes towards teacher feedback and student feedback. 

The scale was applied to 150 students to perform validity and reliability tests and Cronbach 

Alpha coefficient was found to be 0,95. The pre-test was also conducted in the first week. 

Students were asked to write an essay on giving opinions in the pre-test. The pre-test results 

were assessed by two raters and a positive correlation was found among the raters which shows 

the reliability of the test. The preliminary results conclude there is no statistical significant 

difference between two groups regarding their writing proficiency and their attitudes towards 

teacher and peer feedback. During the study, the students are asked to write an essay on giving 

their opinions about a given topic. The control group is receiving teacher feedback on global 

issues (content and organization) and local issues (spelling, punctuation, grammar) and the 

experimental group members are giving each other peer feedback on global and local issues. At 
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the end of the study, a similar post-test and the attitude scale will be employed to both groups 

in order to gather data for analysis. 

Keywords: Writing skills, feedback, peer feedback, teacher feedback          

 

 

 

Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Öğrencilerin Anadili Olan Arapça’ya Yönelik Türkiye’nin 

Dil Planlama Çalışmaları ve Sonuçları 

Ersin Çilek 

 

          Türkiye’ye ülkelerinde ortaya çıkan iç savaş sebebiyle gelen Suriyeli sığınmacıların kısa 

süre sonra ülkelerine geri döneceği düşünülmüştür ve bu durum karşısında geçici çözümler 

bulunmaya çalışılmıştır. Bu sebeple yapılan düzenlemelerle 2014 yılından itibaren Suriyeli 

öğrencilere Devlet Okulları ve Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) anadillerinde eğitim alma 

imkânı sağlanmıştır. 

         Suriyeli öğrencilerin eğitimi için açılan Geçici Eğitim Merkezlerinin 3 yıl içinde kademeli 

olarak kapatma çalışması ardından tüm öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara 

aktarılması durumunda Suriyeli öğrenciler anadillerinden uzaklaşmış olacaklardır. Bu 

öğrencilerin kendi kültürel miraslarını korumaları ve sığınmacı ifadesiyle kastedilen ülkelerine 

geri dönecekleri düşüncesi sebebiyle bu öğrencileri kendi dillerini halk arasında konuşulan 

lehçe haricinde Fasih (Resmi) Arapçayı öğreterek ve Suriye’de kendi dillerini eğitim 

kurumlarında öğrenmiş olan öğrencilerin dil yapılarını unutmalarını önleyerek bu eğitimin 

devamı sağlanmalıdır. 

         Bu çalışmada Türkiye’nin Suriyeli öğrencilerin PICTES (Suriyeli Çocukların Türk 

Eğitim Sistemine Entegrasyonu) projesi kapsamında Türkçeyi öğrenirken ana dilleri olan 

Arapça’nın kalıcı olması ve anadilden uzaklaşmamaları hususunda planlanan çalışmalar 

incelenmiş olup anadilin korunması ile ilgili önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Geçici Eğitim Merkezi, Anadil Sorunu, Entegrasyon 
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The Impact of Second Language Writing Anxiety on the Writing Performances of EFL 

Freshman Students 

Esra Karakuş 

 

This study investigates the impact of second language writing anxiety on the writing 

performances of Turkish EFL learners. In this regard, fifty randomly selected freshmen enrolled 

in a pre-service EFL teacher education program at a state university were included. The 

participants consisted of two groups of students taking a course based on the development of 

literacy skills. The construct of writing anxiety was examined in three aspects: avoidance 

behaviour, cognitive anxiety, and somatic anxiety. Second Language Writing Anxiety 

Inventory (SLWAI) that aims to measure to what extent an individual feels anxious when 

writing in second language and an expository writing task were applied to collect data. The 

group-based results of the 22-item questionnaire indicated that learners were mainly exposed 

to either somatic anxiety or cognitive anxiety. While there were no significant differences 

between the groups in terms of the level of experiencing second language writing anxiety, their 

writing scores were revealed to differ. With respect to the learners in the first group, somatic 

anxiety was on the first rank, which was followed by avoidance behaviour and cognitive 

anxiety. On the other hand, the learners in the second group were found to experience cognitive 

anxiety, somatic anxiety, and avoidance behaviour respectively. In other words, the learners in 

the second group had higher level of cognitive anxiety, whereas the ones in the first group 

experienced higher level of somatic anxiety. In addition, although avoidance behaviour came 

in second in the first group, it was the last subscale in the second group. No relationship was 

found between second language writing anxiety and writing scores of the learners; however, 

cognitive and somatic anxiety were strongly related to each other.  

Keywords: second language writing anxiety, Turkish EFL learners, writing performance 

 

 

The Role of Language Teacher Education in Encouraging Teacher Autonomy 

Esra Kızılet 

 

There is a growing body of literature that recognizes the importance of autonomy. Although 

extensive research has been carried out on learner autonomy, the number of research in teacher 
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autonomy is limited. The current study attempts to investigate the role of teacher education 

(TE) in encouraging teacher autonomy. Data for this qualitative study were collected using a 

semi-structured interview. The interview questions were created in line with the European 

Profile for Language Teacher Education (EPLTE) which was developed as a framework 

consisting of a voluntary set of rules and regulations for language teacher education programs. 

Nine junior level student teachers in a state university were recruited for this study. The data 

were categorized as classroom-based, teacher-based, and resource-based autonomy by 

benefiting from Benson’s (2011) approaches to the development of autonomy. The results of 

this study indicated that while the TE encouraged classroom-based autonomy, it neglected 

resource-based autonomy. Another important finding was that the TE promoted teacher-based 

autonomy to a considerable extent. These findings have important implications for developing 

teacher autonomy in the TE programs. Firstly, providing self-study techniques and an 

awareness of instructional technology may promote resource-based autonomy. Secondly, 

introducing main documents of language instruction like national curriculum, syllabi, and 

course books may encourage teacher-based autonomy. 

Keywords: Teacher education, teacher autonomy, European Profile for Language Teacher 

Education 

 

 

Investigating Turkish Young Learners’ Lexical Errors in a Foreign Language Class 

Eylem Turan 

 

 This study primarily focuses on lexical errors of young learners. Drawing on a number 

of studies conducted to analyze learners’ errors, current study investigates young learners’ 

lexical errors from the perspective of vocabulary development and interactional competence. 

Besides analyzing errors, the study also aims at finding out whether lexical errors have an 

impact on young learners’ performance in a conversation. The error analysis is applied based 

on Corder(1974)’s Error Analysis model. In order to categorize learners’ lexical errors, James 

(1994)’s taxonomy is used. The study utilizes transcriptions of audio-recordings, which were 

collected in 1 lesson hour of English lesson in a private school situated in Ankara. Students are 

2nd graders at the age of 8. Thanks to 17 hours of English lessons in a week, their proficiency 

levels are high compared to their peers in state schools in Turkey. Because only English is used 
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by means of communication in the classroom, their interlanguage is active and they are used to 

speak in English. Conversation Analysis was applied to analyze the data obtained. Findings 

illustrate that learners mostly make errors in the types of misformation in terms of lexical errors, 

which results from L1 transfer. The research also reveals that thanks to common native 

language of the students and the teacher; lexical errors, mainly due to the first language, do not 

cause communication breakdowns. However, the study emphasizes the negative effects of this 

advantage on vocabulary development of young learners. It is suggested that errors, which do 

not cause communication problems, may increase the possibility of fossilized errors if 

corrective feedback is not provided to learners. The findings of the paper have implications for 

teaching loan words, conceptual transfer, importance of error analysis, and vocabulary teaching. 

Keywords: Error analysis, Lexical errors, Interactional competence, Vocabulary teaching 

 

  

Simile in Translation: F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby 

Ezgi Burumoğlu 

 

Translation is not just a passing between the languages but also conveying the original tone and 

intend of the message. Translation of similes which are very common in English is one of the 

demanding cases. Although there are no boundaries or obligations about how to translate them, 

the translator should be careful and they have to be qualified both in the source text’s culture 

and language and target text’s culture and language in this challenge arising from different 

world views and interpretations. In the contrary case, the translation of the literary work falls 

away from the meaning which the author wants to give. After collecting to data and identifying 

the similes, the purpose of this paper is to reveal the answers of these questions: 'The translation 

of The Great Gatsby is an equivalent of the original work or is it recreated?'  through comparing 

the similes in English with the translations. The division in the answers is associated with source 

oriented or target oriented approaches in translation. In this article, the translation of similes in 

The Great Gatsby which is an American classic that presents drastic reviews to American 

nouveau riche in the 1920s by F. Scott Fitzgerald is analyzed in the light of Gideon Toury’s 

norms in translation which governs the different stages of the translation process from selecting 

of the material, authors, genres, schools, policies, directness of the language, strategies 

employed by the translators to the additions, omissions and manipulations. The results show 
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that the translator Özgür Umut Hoşafçı employs target-oriented approach trying to preserve the 

cultural unity and cohesion. 

Keywords: Gideon Toury, norms in translation, source-oriented approach, target-oriented 

approach, simile, The Great Gatsby. 

 

 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitim Ortamında Konuşma Becerisine İlişkin Risk 

Alma Durumlarının İncelenmesi 

Faruk Polatcan 

 

Sosyal bir varlık olan insanın temel amaçlarından biri çevreyle iletişim kurmaktır. 

Bunun için en uygun yol dil ile iletişimdir. Dil bir iletişim aracı olarak önceleri konuşmada 

kullanılmıştır. Bunun yanı sıra konuşma geçmişten günümüze kadar geçen sürede en çok 

kullanılan dil becerisi durumundadır. Tarihî kaynakları incelediğimizde konuşma becerisi ile 

ilgili kavram işareti sıklığının diğer dil becerilerine ait kavram işareti sıklığına göre çok daha 

fazla olduğu görülmektedir. 

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim ortamında konuşma becerisini 

kullanma konusunda aldıkları riskleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu Atatürk 

Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni 

adaylarından oluşmaktadır. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yapılandırılmış 

görüşme formuyla toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuşlardır. 

Araştırmanın bulgularına göre katılımcılar öğretim elemanı sınıftayken siyasi, mezhep 

farklılıkları, sınavlar ve notlar hakkında görüş belirtmek istemediklerini belirtmişlerdir. 

Fakültedeki sorunlarla ilgili olarak öğretmen adayları, öğretim elemanlarının yetersizlikleri ve 

binayla ilgili sorunları karar verici mercilerin düşüncelerini önemsememeleri, adaletli karar 

vermeyecekleri endişesiyle dile getirmediklerini vurgulamışlardır. Türkçe öğretmeni adayları 

sınıf arkadaşlarıyla tartışma ortamına girmek istemedikleri siyasi, etnik, sınav sonuçları, dış 

görünüş vb. konularda fikir belirtmedikleri anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Türkçe öğretmeni 

adayları çevreleriyle sorun yaşayabilecekleri tartışmalı konularda ve fikirlerinin, düşüncelerinin 

önemsenmediğini düşündükleri durumlarda her konuda susmayı tercih ettikleri 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Konuşma, dil becerileri, Türkçe öğretmeni adayı. 
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A CEFR-based Comparison of ELT Curriculum and Course Books for  

Young Learners in EFL Context 

Fatıma Nur Fişne 

 Müzeyyen Nazlı Güngör 

 Luis Guerra 

Olga Gonçalves 

 

The macro structure that embodies the English Language Teaching national curricula in Europe 

has been the Common European Framework for Languages (CEFR) since 2001. It serves as a 

detailed map for teachers, curriculum developers, and course designers to improve current 

practices by adapting the ideas and resources set out in the framework. It is referred to and 

implemented in the elaboration of language syllabuses, curriculum guidelines, examinations 

and materials development across Europe. The full potential of the framework at the classroom 

level has not been realized yet because understanding to what extent it has been implemented 

in the course books and how teachers are equipped with its guidelines have remained difficult. 

Hence, this cross-cultural study aims to explore to what extent a macro-level language policy, 

the CEFR, is implemented at micro-level contexts, more specifically, primary English 

classrooms in two EFL countries: Turkey and Portugal. The data for the study came from two 

sources: 3rd and 4th grade course books for young learners and the Turkish and Portuguese 

English language curricula. A panel of four researchers analyzed the data through content 

analysis and cross-cultural comparison. The course book analysis was made with reference to 

language skills as suggested in the CEFR, intercultural characteristics of the course books, and 

A1 level descriptors. Results highlight similarities and differences in both countries in terms of 

the implementation of the CEFR and representation of A1 level descriptors in course book 

activities in primary English classrooms. Implications refer to the importance of teacher 

education on materials selection and adaptation, preparation of age and inter-culturally 

appropriate materials for young learners and necessities for sustainable and consistent language 

policy and planning.  

Keywords: CEFR; ELT curriculum; A1 level course books; teaching English to young learners; 

language policy  

 

 

 

 

48



An Analysis on Errors of Turkish Efl Students’ Written Texts 

Fatma Kimsesiz 

 

Errors and mistakes made by learners who learn a foreign language provide evidence 

for the foreign language learning process. The current study aimed to analyse the errors made 

by Turkish EFL students on essays on different topics. The study includes 20 EFL students as 

participants at preparatory class at Bozok University, Turkey.  The study investigates 

grammatical and lexical errors in a corpus of 75 written essays which have been used as the 

instruments of the study. The analyses of the errors were made by the researcher and a native 

speaker of English. The grammatical and lexical errors have been identified, described, 

explained and evaluated in accordance with the procedure of Error Analyses Hypothesis of 

Corder (1974). Moreover, the errors have been categorized and evaluated in terms of 

intralingual and interlingual errors. The results of the study revealed significant results of the 

potential errors of learners with Turkish language background natively in learning English as 

foreign language.  The results of the study show that the intralingual errors mainly result from 

the grammatical or lexical inadequacy in making sentences and interlingual errors mainly result 

from the grammatical and lexical differences between Turkish language and English language.   

Keywords: Error Analysis, language transfer, Turkish EFL students, foreign language 

learning.  

 

 

Dictionary Use? Which Type? 

Fatma Özlem Saka 

 

Using a dictionary appropriately is one of the skills that should be improved during the 

foreign language learning. Dictionaries, especially hard copy ones, are valuable resources 

which include what a language learner needs to learn. When it is used correctly, a dictionary 

does not only give the meaning of the words, they also present many different aspects such as 

spelling, pronunciation, part of speech, sentence patterns, and the like. As a result of educational 

technology, nowadays dictionaries vary in terms of form. Firstly electronic dictionaries, later 

online ones have placed the hard copy dictionaries. Today learners have the chance to carry 

online dictionaries with everywhere with the help of smart phones. However, the main concern 

is that learners can benefit from electronic or online dictionaries as much as hard copy ones. In 
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other words, do electronic or online dictionaries include all the details that can be found in a 

hard copy dictionary?  

This descriptive study aims at finding out the place of dictionary use in ELT students at 

Akdeniz University who have been studying English for a long time and will be the teachers of 

English in the future. All students of ELT department from different grades were given a 

questionnaire to learn the way how they use the dictionary. During the preparation of the 

questionnaire, 3 language experts were consulted to check the questions. After analysing the 

answers, ELT students’ habits for dictionary use are tried to be described.  

Keywords: Language learning, dictionary use, English language teaching 

 

 

Rorty’nin Pragmatik Epistemolojisinde Dilin Doğası ve İşlevi Üzerine 

Ferhat Akdemir 

 

Bu bildiride, çağdaş liberal siyaset felsefesinin özgün isimlerinden olan ünlü Amerikalı 

filozof Richard Rorty’nin dilin doğası ve işlevi üzerine olan görüşleri irdelenecektir. Bilindiği 

üzere, Rorty önemli bir siyaset felsefecisidir ancak onun siyaset felsefesi büyük ölçüde 

epistemolojik kabullerine dayanmaktadır. Dolayısıyla, onun felsefesinin bütüncül resmini 

yakalamak için öncelikle dilin doğasına ve işlevine ilişkin görüşlerini kavramamız 

gerekmektedir. 

Ona göre, felsefe tarihinde dil, genellikle, dünyayı resmeden bir araç gibi görülmüştür; 

buna bağlı olarak da doğruluk insan zihnindeki ide/tasavvur ile dış dünyadaki gerçekliğin bir 

örtüşmesi, uyuşması olarak yorumlanmıştır. Ne var ki, Rorty’e göre, dilin dünyayı resmettiği 

iddiası “büyük bir yalan”dır; çünkü, dil, insanların tarihsel süreç içerisinde karşılaştıkları 

sorunları çözmek için ürettikleri bir araçtan başka bir şey değildir. Bu bağlamda dil, kültür 

dünyasının bir ürünü olduğu için onun ne dünyayı olduğu gibi resmetmesinden ne de evrensel 

ve mutlak bir doğruluğu ifade etmesinden söz edilebilir. 

İşte bu bildiride, Rorty’nin, yukarıdaki gibi özetlemeye çalıştığımız ve büyük ölçüde 

“özneler arası konsensüs” olarak tanımlanabilecek olan dil anlayışı felsefi bir incelemenin o-

konusu yapılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Richard Rorty, epistemoloji, dil, özneler arası konsensüs  
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Türkçe Derslerinde Öğrencilere Eleştirel Düşünme Nasıl Öğretilebilir? 

Funda Amanvermez 

 

Bilginin hızlı bir şekilde değiştiği günümüzde önceki öğrenmelerin üstüne yenilerini ekleyerek 

var olan bilgiyi geliştirebilmek veya değiştirebilmek için, hangi bilgilerin gerekli olduğuna 

karar verme, bunları yorumlayabilme ve değerlendirebilme önemlidir. 

Eleştirel düşünme, “düşünmeyi geliştirici bir bakış açısıyla analiz etme ve değerlendirme” 

olarak tanımlamıştır. Eleştirel düşünmeyle ilgili farklı tanımlar olsa da bu tanımların ortak 

noktası eleştirel düşünmenin öğrenilebilir ve öğretilebilir olduğudur. Eleştirel düşünme 

eğitimindeki en önemli noktalardan biri soru sormaktır çünkü eleştirel düşünme soru sormayla 

başlar. Bununla birlikte öğretmen kendi düşünme sürecini öğrencilere göstererek soruların nasıl 

sorulacağıyla ilgili onlara model olabilir. Bunun için eleştirel düşünmeye yardımcı olacak 

stratejileri açıklamalı, uygulama yaptırmalı ve geri dönüt vermelidir. Sorgulama tabanlı 

öğrenme modeline göre öğrencilerin eleştirel bir düşünür olabilmeleri için sorgulayıcı bir zihne 

sahip olmaları gerekmektedir. Buna göre öğretmenler öğrencilere doğru soruları sormayı 

öğretebilirse kendi düşünme-öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu almayı da öğretebilir. Bu 

çalışmada öğretmenin kendi düşünme ve öğrenme sürecini öğrencilere açıklayarak onlara 

model olduğu sorgulamaya dayalı bir yaklaşımın öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine 

etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için öncelikle literatür taraması yapılarak ve uzman 

görüşü alınarak Türkçe derslerinde eleştirel düşünme becerisini geliştirmeye yönelik kriterler 

ve bu kriterlere uygun soru tipleri belirlenmiştir. Çalışmanın modeli eşitlenmemiş ön-test son-

test kontrol gruplu yarı deneysel modeldir. Deney grubunda 33 kontrol grubunda 30 öğrenci 

çalışmaya katılmıştır. 8 haftalık uygulama sürecinde 6 metin uygulaması yapılmıştır. Deney 

grubunda her uygulamada ve sonrasında öğrencilere belirlenen kriterlere göre sorular 

sorulmuştur. Uygulama sürecinde hikâyelerden yararlanarak konuyla ilgili ön bilgilerin 

oluşması sağlanmış, sınıf içi akran tartışmalarına olanak sağlanmıştır. Öğrencilerin okuma 

sonrasında verdiği yazılı cevaplar veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

gruplar arasındaki farklılaşmayı görmek için ilişkisiz t testinden yararlanılmıştır. Ayrıca 

uygulamanın süreç içerisindeki değişimlerini görebilmek için zaman dizisi oluşturulmuş ve 

değişim grafikle gösterilmiştir. Sonuç olarak öğretmenin eleştirel düşünmeye yardımcı olacak 

stratejileri açıklayarak öğrencilere model olduğu sorgulayıcı bir yaklaşımın öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerilerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, sorgulama, açık öğretim, model olma 
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Rus Dilli Öğrencilere İletişimsel Teknoloji Temelinde Tatarca Konuşmanın Öğretilmesi 

Galiullin Radik Ramilevich 

 

Rus dilli öğrencilere Tatarca konuşmanın öğretilmesinin amacı oldukça geniş bir 

konudur ve tanıma, geliştirme, eğitim ve öğretim olmak üzere birkaç cepheden oluşmaktadır. 

Bilindiği üzere öğretimin amacı toplum tarafından koyulan sosyal talepler ile 

belirlenmektedir. Tataristan Cumhuriyeti’nde yaşayan farklı milletlerden her birey, kendi 

milletinin tarihinden başka, bu bölgedeki temel halk olarak sayılan Tatar halkının medeniyetini, 

örf ve adetlerini, tarihi geçmişini, bugününü ve geleceğini bilmelidir. Tatar halkı ile el ele verip 

yaşamak isteyen her birey bu halkın bayramlarını ve geleneklerini anlamalı, bunlara saygı 

duymalı; edip ve sanatçıların eserleriyle kendi ruhsal gelişimine katkıda bulunma imkanından 

faydalanabilmelidir. Öğretimin amacı, yöntem biliminde uzun yıllar boyu birinci sırada yer alan 

amaç olarak görülmüştür. Ancak didaktik amaçların dışındakileri ikincil derecede görmek de 

tam tersine öğretim amacının gereken düzeyde gerçekleştirilememesine sebep olmuştur. 

Öğrencilerin gereken seviyede eğitilmemesi durumunda öğretim sürecinin oluşturulması 

mümkün değildir. 

Tatar isimleri, Tataristan’ın doğası ve yer isimlerinin doğru şekilde telaffuz edilmesinin 

öğretilmesi, bunların söz varlığına ilgi uyandırma, çocuk folkloru, Tatar halkının sözlü 

edebiyatı, edip ve sanatçılarla buluşturma birinci etapta “tanıma amacı”nın ana içeriğini teşkil 

etmektedir. Ortaokullarda Tataristan’da yaşayan milletler, Tataristan’ın sembolleri, 

başkentimiz Kazan’ın tarihi ve bugünkü yüzü, Tataristan yöresi, coğrafi konumu, ekonomik 

ilişkileri, Tatar sanatının çeşitli dalları ile bilinen şahıslar, Büyük Zafer’de Tataristan’ın payı 

hakkında öğrencilerin konuşabilmeleri temel amaç olarak öne çıkmaktadır. 

Öğretmenin kişilik özellikleri ve öğrenciye karşı gösterdiği tutum, eğitim-öğretim 

sürecinde büyük bir rol oynamaktadır. Ancak eğitim süreci, ilk olarak, öğretimin içeriği ve 

metotları ile bağlantılıdır. İletişimsel teknoloji taraftarlarının fikrine göre, program içeriğini 

seçerken materyalin eğitim açısından imkanlarını göz önünde tutmak ilk hedeftir. Çocukların 

yaşlarına uygun olan ve onların ilgilerini çeken manevi konuları barındıran içerik, ilk olarak 

öğretim sürecinde eğitim açısından fonksiyonlarını yerine getirebilmekte; ikinci olaraksa 

doğrudan doğruya iletişimsel motivasyonun meydana gelmesi ile bağlantılıdır. 

Toparlayacak olursak temel öğretim basamağı; öğrencinin kendisi ve çevresindekilere 

karşı, hayattaki yaşamsal sorunlara karşı değerlerini şekillendirmektedir. Öğretimin amacında 

öğrencilerin sadece leksik ve gramer ögelerini akıllarında tutmaları değil, belli bir olay 

hakkında konuşabilme ve birbirleriyle iletişim kurabilmeleri göz önünde tutulmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler: Tatar dili, Rus dilli öğrenciler, öğretim yöntemleri, Tatarcanın yabancı dil 

olarak öğretimi, iletişimsel teknoloji. 

 

 

 

An Analysis of National English Program for Basic Education (2nd – 8th Grades) 

Gamze Alabaş 

  

The fast-changing advanced technology and the globalization have been removing the borders 

in the world. In order to build intercultural connections across the globe, learning the other 

countries’ languages is indispensable for all individuals. English is widely acknowledged as the 

lingua franca, operating as the linguistic tool for global communication among the societies. In 

this regard, English language teaching (ELT) has been standing at a critical point among 

researchers for a long time, and concerns heavily relate to the ways that may help increase the 

opportunities for learning English and the quality of ELT. However, as for the local context, a 

considerable amount of research indicates that there has always been a gap and a disparity 

between language policies and the classroom applications in Turkey. In this respect, an analysis 

of national English language curriculum for primary education is of the utmost importance. 

This study aims to analyze and identify the strengths and weaknesses of the primary English 

curriculum descriptively. The study is based on a concurrent mixed method study. The 

curriculum, developed for basic education by the Ministry of National Education (MoNE) in 

2017, was taken as the major data. The major points of research focus was the content of the 

curriculum and syllabi, materials used as well as the views of one specialist and five EFL 

teachers, working for the Ministry. Exploiting a content analysis, the study focused on the 

pedagogic objectives, vocabulary, syllabus units and themes and quantified these variables to 

reach a wider portrait. Simultaneously, the qualitative data were collected through interviews, 

designed by the researcher to yield data concerning teachers’ perspectives. The findings of the 

study may help develop strategies to take precaution for probable problems of English curricula. 

Keywords: English Curriculum for Basic Education, Syllabus Design, Program Analysis  
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Pre-service EFL Teachers’ Views on the Impact of English 

Gamze Erdem 

Nurdan Gürbüz 

 

The aim of this study is to explore the global status of the English language and its effect on 

native language and culture from the perspective of prospective EFL teachers. Since teachers 

play a crucial role in shaping their students’ views, their opinion about the language is important 

in terms of teaching it effectively (Zacharias, 2003).  Participants of the study are 30 pre-service 

EFL teachers at a state university in Turkey. Data were collected through a questionnaire with 

Likert- scale and open-ended items to provide both qualitative and quantitative data. The 

questionnaire includes statements investigating participants’ thoughts on the current status of 

English. Descriptive and frequency analyses are conducted to analyze the quantitative data. 

These analyses include means, standard deviations and percentiles. Qualitative data (open 

ended questions) in the study were analyzed using a constant comparative method. Related 

codes were extracted, and themes were formulated by means of constant comparison of the 

data.   The results of this study confirm the global status of English and its perceived dominating 

role in Turkish EFL context. Participants in this study mostly favor teaching English from a 

young age, and they believe English is helpful in their professional lives. In addition, most of 

the participants stated that English should be employed in schools as the language through 

which the teaching and learning of other subjects takes place.  However, they are also worried 

about the impact of English on their native language and culture stating that their native 

languages and cultural values should be preserved.  

Keywords: global English, prospective EFL teachers, linguistic imperialism 

 

 

 

A Descriptive Study on LI Use of Instructors In EFL Classrooms: 

 When, Why and How? 

Gizem Salğur 

Ceren Çınar 

 

L1 use in second language classroom has always been a controversial issue in EFL field 

since many scholars have ideas for and against the use of mother tongue in teaching process. 

Besides, using L1 at appropriate times and in appropriate ways is difficult, it can be a valuable 
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resource for both learners and teachers. Regarding all the studies and suggestions on this very 

debated issue, this study will approach the use of mother tongue in a descriptive way. This 

study will be carried out at private university’s preparatory program in Ankara, Turkey. Based 

on the cross-sectional study and quantitative analysis, the purpose of this research study is to 

assert the perceptions of teachers and students about L1 use in EFL settings at a prep-school. 

In this study, participants are 220 students who are A1 level at a private university and 20 

EFL instructors who have at least two years experience. For the purpose of this study, cross-

sectional study was used to generate hypothesis on which further research may be based, in 

interpreting with quantitative data. In this study to collect data, two different questionnaires 

were used. To carry out the study, teachers and students are given a table of scenarios and 

asked to decide their preference.  This study illustrates the preferences of the instructors and 

the students for L1 usage according to given scenarios. There is not many research conducted 

in the scope of L1 use and it is believed that it will open a new path for researchers wanting to 

study on this specific issue in our field. 

Keywords: L1 use, English as a Foreign Language, EFL Instructors, A1 level, scenarios, EFL 

students 

 

 

Student Teachers’ Sense of Professional Agency in Practicum 

Gonca Ekşi 

Burçak Yılmaz Yakışık 

Fatıma Nur Fişne 

 

Practicum is an indispensable part of teacher education in that it provides real teaching practice 

for student teachers (STs). This study aims to gain a better understanding of the contributions 

of Practicum to STs’ sense of professional agency in terms of the professional community and 

the classroom. The data collection instrument was a questionnaire developed by Pietarinena, 

Pyhaltöb & Soinic (2016). The questionnaire was reworded for the practicum context. It was 

implemented to 255 STs for reliability and validity analysis. The quantitative data was analysed 

with SPSS 21.0 to explore how STs learn through professional interactions between teachers, 

pupils in the practice school. This study is conducted as a part of the Erasmus KA2 Project 

“International Language Teacher Education Research Group” ILTERG (2016-1-TR01-KA203-

035295). 

Keywords: EFL teacher trainees; TTs; practicum; practice teaching; professional agency  
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The New Order: Effects of Flipped Classroom on Turkish  

EFL Students’ Grammar Competency Level 

Gökhan Demirdöken  

Nazmi Dinçer  

 

 With the introduction of new technology many things have changed in our lives. 

Learning environments have already been affected by this change as well. However, 

adaptation to these changes is a challenging process. So integrating technology into learning 

environments has been studied in the field a lot and there are numerous studies on flipped 

classroom but the problem is no study has been carried out yet to discover the effects of 

flipped classroom on Turkish EFL military students in Turkey.  

              In our study, quantitative research design was applied in order to analyze possible 

effects of flipped classroom method on these students, and true experimental research which 

consisted of a pre-test and a post-test was preferred due to the nature of the study. Subjects were 

students in a military academy in Turkey in the academic year 2017–2018. Both the control 

group and the treatment group consisted of 23 male students and they used the same course 

book. As part of the treatment procedure, 3 grammar videos about present perfect tense, relative 

clauses, and if conditional (Type 2) were assigned to the treatment group on a regular basis to 

be studied in their rooms. On the other hand, the same grammar topics were covered with the 

control group in the classroom. At the end of treatment process subjects in both groups were 

given a quiz consisting of multiple choice questions about the related grammar topics. Subjects’ 

pre and post-test scores, and quiz scores were compared. Based on these comparisons, it was 

concluded that flipped classroom had significant effect on the grammar competency level. It 

also enabled students to think about the topics themselves and the overall findings shed light 

on a possible further study about the correlation between flipped classroom method and its role 

of leading students to the critical thinking process. 

 

 

A Comparison of Focus on Form and Focus on Forms: A Meta-Analysis Study 

Gökhan Yiğit 

Yavuz Daşdemir 

 

Developing a high level of grammatical competence for learners of foreign/ second language 

is regarded as invaluable; however, programs providing meaning-focused input fail to reach 
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such competence. Therefore, one of the current concerns of researchers in applied linguistics 

is a need to take the learners’ attention to linguistic forms. The present study, in this sense, 

aims to define the effectiveness of two instruction types, that is, Focus on Form, which takes 

learners’ attention implicitly to linguistic forms, and Focus on FormS, which involves the pre-

selection of grammatical forms and an intensive teaching of these forms in isolation. With this 

study, experimental and quasi-experimental studies which focus on two types of grammar 

teaching, namely, FonF and FonFS,  are to be examined.  The studies chosen were published 

between the years 2000 to 2017 in peer-reviewed- journals of foreign/ second language 

teaching. By examining these studies, we aim to shed light on the continuing discussion about 

the superiority of one of these types by finding out the effect size of every study and then 

reaching a general effect size of all studies. The second concern of the study is to define the 

effectiveness of both methods in terms of the context, whether ESL or EFL. The results will 

be interpreted according to the one of the basic effect size measurement (Hedges’s g) after test 

of homogeneity was conducted. 

Keywords: Focus on Form, Focus on FormS, Grammar teaching, Meta-analysis 

 

 

Reflections on ELT Students’ Grammar Teaching Practices in the  

‘Teaching Language Skills’ Course 

Gülay Er 

 

         All language teacher trainers agree that teaching practicum, from which the students, the 

prospective teachers get benefit,   is utmost important during language teacher education. 

Therefore, teaching practice exercises that the students should be made responsible for 

especially during four-hour courses which require practice will undoubtedly contribute the 

instructional experiences of the students. In this study, the teaching practice sessions in the 

course ‘Teaching Language Skills I’ (TLS) , which the students carried out after being assigned 

to teach some particular grammar points  have been analyzed and discussed in terms of some 

certain points.  

           The main purpose of the study is to highlight some particular instructional mistakes made 

by the students during these teaching practices and   to tackle and discuss the possible reasons 

behind these imperfect teaching ways especially through the inappropriate contexts and 

examples that they used and referred to.  
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            The question of how grammar should be taught has been a major issue debated in the 

field of language teaching for decades. In the literature of foreign language teaching, it has often 

been emphasized that most language learning contexts should cover implicit grammar teaching 

rather than explicit presentation of the grammar points even though this may change according 

to the needs of the learners. Considering that the students in ELT department are trained to be 

English teachers in Turkish secondary schools, it is certainly not the need of their prospective 

students to learn about the rules of the language. In order to make those students learn the 

language in a more natural way, the learners should be exposed to such an input constructed 

with the best possible contextual situations.  

            The data has been collected from the students’ grammar teaching practices that have 

been carried out in the last two years in the TLS course.  73 ‘teaching practice’ presentations 

that the 146 students carried out, having prepared in pairs have been scrutinized and discussed 

elaborately. 

 

 

Ece Temelkuran’ın Muz Sesleri Adlı Eserinin  

Arapça Çevirisinde Kültürel Öğelerin Aktarımı 

Gülfem Kurt 

Arife Eray 

 

            En genel anlamıyla, bir dilden başka bir dile aktarım işlemi olarak tanımlanabilecek 

çeviri, barındırdığı birçok anlam ve yüklendiği işlevsellikle çok yönlü bir süreçtir. Yazın 

çevirisi, genel tanımdan farklı olarak yaratıcı ve sanatsal tüm kullanımları da içerdiği için 

tanımlaması daha güç olsa da kaynak metnin anlamını ve mesajını çeviri metinde yansıtması 

gereken bir konumu olan ve kaynak bir dildeki yazını, metnin anlamsal, sözdizimsel ve 

biçemsel özelliklerini belirli bir düzlemde korunarak erek yazına aktarma işlemi olan bir süreç 

şeklinde tanımlanabilir. 

             Çevirinin dil ve kültür olmak üzere iki önemli boyutu vardır. Çeviribilimin araştırma 

alanı ise çevirinin bu iki boyutunu birden kapsar. Bu çalışmada da, Ece Temelkuran’ın Muz 

Sesleri adlı eserinin Arapça çevirisinde geçen kültürel öğeler ve bu öğelerin Arapçaya 

çevrilirken kullanılan çeviri stratejileri incelenecektir. Çalışmanın kuramsal çerçevesinde 

çeviribilimci Newmark’ın kültürel unsurlar sınıflandırması ile çeviribilim araştırmacısı 

Venuti’nin “yerlileştirme” ve “yabancılaştırma” çeviri stratejilerinden yararlanılacaktır. 
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Çalışmada söz konusu roman ile erek metin kültürel unsurların çevirisi için önerilen yöntemler 

aracılığıyla karşılaştırmalı olarak incelenecek, çeviri stratejilerine yönelik tespitlerde 

bulunulacaktır. Çalışmaya bütünce olarak seçilen roman, çevirmen Abdulkadir Abdelli 

tarafından Savtu’l Mevz adıyla Arapçaya aktarılmıştır. 

 

 

A Comparison of Diglossia in Arabic and Persian Languages 

Güneş Muhip Özyurt 

 

This study attempts to provide a comparison of the diglossia observed in modern Arabic and 

modern Persian languages. The presentation will begin with a discussion on what diglossia is 

and how it manifests in different languages. Next, the historical linguistic development of 

Arabic and Persian will be reviewed and the present instances of diglossia in these two 

languages languages will be compared. As Arabic is considered one of the best examples of 

diglossic languages, this comparison should give insight on whether Persian can be considered 

a diglossic language. Furthermore, the presentation will  function as a brief but useful overview 

of the linguistic situation in the geographical area often referred to as the Middle East.  

Keywords: Persian, Arabic, diglossia, languages, linguistics 

 

False Friends in Persian and Turkish Languages 

Güneş Muhip Özyurt 

 

Centuries of contact between people has given rise to considerable lexical similarity between 

Turkish and Persian languages. Yet, the common lexicon of Turkish and Persian also includes 

countless false friends. This study aims to tackle the issue of false friends in Turkish and Persian 

and its possible ramifications for the Turkish learners of Persian language. First, the concept of 

false friends will be examined based on the relevant scientific literature. Then the various types 

of false friends in Persian and Turkish will be reviewed with examples. Finally, there will a 

discussion on how this phenomenon could affect the Turkish students of Persian language and 

what measures could be taken to prevent negative effects of false friends on learners.  

Keywords: Persian, Turkish, lexical similarity, false friends, language acquisition 
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İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Ders Kitabının Yazma Becerisi  

Öğretimi Bağlamında Değerlendirilmesi 

Gürkan Dağbaşı 

 

Yabancı dil öğretimi, dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri 

üzerine temellendirilmiştir. Bir dile tam anlamıyla hakimiyet, bu dört beceriye hakim olmak 

demektir. Yazma becerisi bu dört becerinin genelde son halkası olarak kabul edilmektedir. 

Öğrenme sürecini kontrol etmeye, öğrenilen yapıların ve sözcüklerin pekiştirilmesine, 

öğrencilerin dil seviyesinin belirlenmesine ve yaptıkları hataların tespit edilmesine, 

öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine, kelime bilgisinin artmasına, hedef kültürün tanınmasına, 

öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasına katkı sağlamaktadır. 

Yabancı dil öğretiminde yazma becerisini geliştirirken yazma eğitimi verilecek hedef kitlenin 

yaş, ana dil, kültür vb. özelliklerinin mutlaka göz önünde bulundurulmasını gerekir. Ayrıca 

öğretmen yazma sürecinin tamamına hakim, rehber kişi olmalıdır. Yazma becerisi öğrenciler 

tarafından zor kabul edilen bir beceridir. Aslında bu görüş doğrudur çünkü okuma ve dinleme 

becerisinde öğrenci tüketim aşamasındayken yazma da öğrenci üretim aşamasındır. Bütün 

bunlara ek olarak da öğrencilerin sınıf ortamındaki en temel öğretim materyali olan ders 

kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan öğretim programındaki kazanımları 

öğrencilere edindirecek zenginlikte içeriğe sahip olması çok ama çok önemlidir. Bu çalışmada, 

İmam-Hatip Lisesi 9.sınıflarda okutulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Komisyonu tarafından 

hazırlanan Arapça 9.sınıf ders kitabı yazma becerileri öğretimi bağlamında incelenmiştir. 

İncelemede 9-12. sınıflar Arapça öğretim programı temel alınmıştır. Programın 9.sınıflar 

Arapça dersi için hazırlanan kısmında toplam seksen kazanım vardır. Bu kazanımlardan yazma 

becerileri ile ilgili olanların sayısı ise yirmidir. Çalışma sonucunda 9. sınıf Arapça ders kitabının 

yazma becerileri öğretiminde, programda belirilen kazanımların edinilmesine dair yeterli ve 

eksik yönleri belirlenmiş ve konuya bir takım çıkarımlarda bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Arapça, yazma becerisi, kazanım, İmam-Hatip Lisesi 
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Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Dil Seviyesine Yönelik Bir Materyal 

Önerisi: Mini Dergi  

H. Merve Altıparmak Yılmaz 

Şeyda Özcan 

 

Eğitim, sürekli değişen ve gelişen çağa yön veren dinamiklerden biridir. Bu değişim ve gelişim, 

eğitimin kendi içinde de devam eden bir süreçtir. Bu değişime kayıtsız kalamayan alanlardan 

biri de dil eğitimidir. Uluslararası etkileşimlere bağlı olarak çeşitli nedenlerle (eğitim, evlilik, 

diplomatik ilişkiler, seyahat, göç vb.) dil öğrenme ihtiyaçları doğmuş, bu ihtiyaçlar neticesinde 

dil eğitimi önemli bir sektör hâline gelmiştir. Dil eğitimini sistemli bir hale getirmek için birçok 

dil öğretim yaklaşımı, kuramı, yöntem ve teknikleri benimsenmiş; bunlara bağlı olarak öğretim 

süreci içerisinde pek çok materyal geliştirilmiştir. Dil eğitimi ve öğretiminde materyal 

kullanımı oldukça önemlidir. Ayrıca dil eğitimi, içerik bakımından materyal kullanımına 

elverişli bir alandır. Bu alan içerisinde kendine yer bulan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi de 

materyal kullanımına oldukça yatkın fakat hâlihazırdaki materyaller bakımından yetersiz 

olduğu düşünülen alanlardan biridir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal oluşturma 

süreci oldukça zahmetlidir. Bu süreçte kullanılacak materyaller gelişigüzel hazırlanmamalıdır. 

Bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkı sağlayacağı düşünülen bir 

materyal önerisi sunulacaktır. Çalışmada, Mini Dergi adı verilen bu materyalin oluşturulma 

süreci, içeriği ve kullanımı hakkında bilgi verilecektir. Materyalin temel dil kullanımına (A1-

A2) yönelik olması amaçlanmıştır. Oluşturulacak materyalin, A1 ve A2 kurlarında haftalar 

süren eğitimin özeti niteliğinde olacağı, bu süreç boyunca işlenen konuları pekiştireceği, ders 

kitaplarının üstlendiği otoriter yapıyı kıracağı ve ders kitabının eksik bıraktığı eğlenceli yanı 

tamamlayacağı düşünülmektedir. Dergiler, ders kitaplarına nazaran güncel tutulması daha 

olağan kaynaklardır. Öğretim sürecinde göz ardı edildikleri düşünülen dergiler; ders dışı bir 

materyal olmaları, öğretim sürecini monotonluktan çıkarmaları, bireyleri dille buluşturan sosyal 

bir araç olmaları, herhangi bir aracı gerektirmemeleri ve istenildiği zaman kullanılabilir 

olmaları yönüyle oldukça önemlidirler.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, materyal 

tasarlama, dergi 
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Novice and Experienced Teachers’ Beliefs and Stated Behaviors about  

Oral Corrective Feedback 

Hale Ülkü Aydın 

 

Teachers’ beliefs about language learning and teaching play a central role in classroom events 

with regard to how teachers make instructional choices. Among sources of teachers’ beliefs, 

one of the most powerful ones is experience. As they get experienced their beliefs are largely 

shaped not only for the planned aspects of teaching but also for the incidental dynamics of 

classroom interaction, such as oral error correction. There are indeed a number of studies 

analyzing various dimensions of how teachers’ beliefs and practices are shaped during their 

career, but interestingly, the studies investigating both novice and experienced teachers’ beliefs 

about OCF are quite limited. As an uncharted territory of inquiry, this issue merits a scholarly 

attention. To this end, the current study investigated novice and experienced teachers’ stated 

beliefs and their stated behaviors about oral corrective feedback (OCF) and the similarities and 

differences between them via two qualitative tools; an interview and a simulation offering 20 

classroom situations (Situations for Error Correction (SEC) Simulation). The results indicated 

that although there were some similarities between the novice and experienced teachers’ beliefs 

and behaviors about OCF, their OCF strategies and beliefs varied in terms of correcting errors 

in relation to language components, especially grammar. As for the novice and experienced 

teachers’ beliefs about OCF, the most obvious difference between them was their attitude 

toward the context and the students. While answering the questions, most of the novice teachers 

focused on the students. It is something good to try to empathize with the students. However, 

in some cases, they ignored the importance and effect of the teacher in OCF (for example, while 

they are talking about the factors affecting the efficiency of OCF). 

Keywords: novice teachers, experienced teachers, oral corrective feedback, beliefs 
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How to Become a Better English Speaker: An Action Research Study 

Hale Ülkü Aydın 

 

One of the most demanding tasks of teachers in EFL settings is getting students to speak in 

English. The current study reports an action research study that aimed at improving students’ 

speaking skills. The research was conducted in a preparatory school in Ankara, Turkey with 18 

elementary-level students and lasted for a semester. Various communicative tasks and strategy 

training sessions were included in the intervention. Discussions, survey, written feedback, oral 

reflections, class notes and recorded data were collected and analyzed to gain better insights 

into effectiveness of the intervention. Results demonstrated that by the end of the semester, the 

students’ attitudes towards speaking in English changed in a positive way. Also, the study found 

notable increase in their speaking exam grades.  

Keywords: action research, EFL setting, speaking  

 

 

Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Kullanılan “Edito” Metot Kitabındaki 

Kültürel Öğelerin Öğrenenler Üzerindeki Yansıması 

Halil Aytekin 

Ebru Harman 

 

İnsan sosyal bir varlıktır ve iletişim kurarak yaşamını sürdürür. İnsanın bu özelliği onu 

başkalarıyla iletişime zorlar. Yabancı dil öğrenme isteği bu gereksinimin doğal bir sonucu 

olarak ortaya çıkar. Küresel dünyanın kültürler arası iletişimi son derece önemli hale getirdiği 

herkesçe bilinen ve kabul edilen gerçektir. Yabancı dil öğretiminde dilsel gereksinimler, 

öğrenme sürecinde kültürel beceri edinimini de beraberinde getirir. Zira dil öğretiminde dil-

kültür ilişkisi birbirinin tamamlayıcısı olarak görülür. Çünkü, dilsel becerilerin ediniminde 

hedef dile özgü yaşam tarzı, duygu ve düşünce birliği, sosyal ve ekonomik yapılar, tarih, sanat, 

gelenek ve görenekler gibi temel kültürel öğeler bütünleyici bir işlev üstlenir. Bu yolla 

kazanılan dilsel beceriler bir anlamda kültürler arası iletişim ve etkileşimi sağlar. Hedef dilde 

kültürü tanımadan dilsel yeterlik tam anlamıyla gerçekleştirilemez. Ancak, öğrenenin kendi 

kültürünü iyi tanıması da son derece önemlidir. Zira bu edinim öğrenene hedef dilin kültürüyle 

ilgili farklılıkları görme ve bunun sonucunda kültürler arası farkındalığı algılama imkânı verir. 

Bunun bilincinde olan bir öğrenen, her iki kültür arasındaki farklılıkları bir çeşitlilik olarak 
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değerlendirip karşı kültüre önyargısız yaklaşabileceği gibi tam tersine bir tutumda da 

benimseyebilir. Öğrenen, hedef kültüre özgü kültürü anlama ve benimseme noktasında kaygı 

ve önyargılarla direnç gösterebilir. Yabancı kültüre karşı kapalı bir tutum takınabilir. Kendi 

kültürünü koruma duygusu içerisinde hedef dili öğrenme isteğini kaybedebilir. Asimilasyon 

korkusu yaşayabilir. İki kültür arasında uyum ve tutumlar ne kadar çok olursa hedef dile ilgi 

daha fazlalaşır, farklılıklar çoğaldıkça dil öğrenme isteği de azalır. Bu gerçekler ışığında ele 

alınan bu çalışma, hazırlık sınıfında yabancı dil olarak Fransızca öğrenen öğrencilerin hedef 

dile özgü kültür hakkında ne bildiklerini öğrenme amaçlı olarak yürütülmüştür. Çalışmada 

örneklem olarak belirlenen öğrenenlere iki açık uçlu soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler, 

öğrencilerin yaptıkları açıklamalara göre analiz edilmiştir. Böylelikle, dil-kültür ilişkisinin 

önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Dil kültür ilişkisi, yabancı dil öğretimi, metot kitapları, kültürel öğeler 

 

 

Ana Sınıfında Yabancı Dilin Önemi ve Oyunun Öğretici Rolü 

Halil Aytekin 

Fatma Erdoğan 

 

Günümüzde çok dillilik ve çok kültürlülüğü sıkça duyar hale geldik. Küreselleşen dünyanın 

ekonomik ve sosyal yapısı, insanoğlunu her geçen gün bir değil daha fazla dil öğrenmeye 

zorlamaktadır.  Diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi yapabilmenin ve ekonomik ilişkileri 

yürütebilmenin en etkin aracı şüphesiz dildir. Ülkemizde yabancı dil alanında bir başarıdan söz 

edemesek bile son yıllarda internet kullanımının da etkisiyle bir bilinçlenmenin kendini 

gösterdiğini söyleyebiliriz. Dilbilimciler ve pedagoglarca yürütülen çalışmalar, yabancı dil 

öğreniminin küçük yaşlardan itibaren başlatılması gerektiğine işaret etmektedir. Bu bilimsel 

gerçeklerden hareketle, çalışmamızda ana sınıfında yabancı dilin önemi ve oyunun öğretici 

rolüne dikkat çekmeyi amaçladık. Erken yaşta yabancı dil ediniminin çocuğun dilsel, bilişsel, 

sosyal ve duygusal gelişimine önemli oranda katkı yaptığı bilinen bir gerçektir.  Okul öncesi 

dönem, insan hayatının diğer dönemlerinin temelini oluşturacak bir dönemdir. Zira, bireyin 

kendini çevreleyen dünyaya hazırlandığı evreleri içermektedir. Çocuğun gelişiminin hızla 

yönlendiği “kritik yıllar” dediğimiz bu dönem 0-6 yaş arası olarak değerlendirilmektedir. 

Araştırmalar, yetişkinlikte, bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarının 

büyük bir kısmını çocukluk yıllarında kazandığı davranışların biçimlendirdiğini 
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göstermektedir.  Çocukların hayatındaki ilk beş yıl öğrenme ve sosyal yeteneklerin gelişimi için 

en önemli yıllardır. Bu dönem süresince, çocuk hayat boyu öğrenme için kalıpları oluşturacak 

temel yetenekleri ve davranışları geliştirmektedir. Bu dönemi dil öğrenme açısından ele 

aldığımızda uygun yaş evresinin 3-4 yaşları olduğunu görüyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar  

çocukların 3-4 yaşlarından itibaren en az iki dili kolaylıkla edindiklerini ortaya koymaktadır. 

Erken yaşta yabancı dil için en etkin öğrenme aracı elbette oyun’dur. Çocuk oyun sayesinde 

rahatlar ve kendini mutlu hisseder. Oyun, çocuğun bilişsel, dilsel ve sosyal gelişimine eşlik eder 

ve onu hayata hazırlar. Hayal dünyasını geliştirir. Yaparak, keşfederek ve yaşayarak 

öğrenmesine aracılık eder. Oyun faaliyeti içinde aktif eylem ve hareket vardır; dolayısıyla oyun 

sayesinde aktif öğrenme gerçekleşir.  Aynı zamanda çocukta birçok alanda yeti ve beceri 

gelişimi ve dönüşümü oyunlar yoluyla sağlanır. Öğrenme oyunlarla planlı bir şekilde 

geliştirilebilir. Yabancı dil dersinde oyun, öğrencilerin ilgi, beklenti,  beceri ve algılama 

düzeyleri dikkate alınarak yapılırsa öğrenme en üst düzeyde gerçekleşebilir.  

Anahtar Kelimeler: Ana sınıfı, yabancı dil edinimi, oyun, çocukta dilsel, zihinsel ve sosyal 

gelişmeler. 

 

 

Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Kullanılan  

“Metro Saint Michel” Kitabına Konuşma Becerisi Açısından Bir Bakış 

Halil Aytekin 

Kübra Aydoğan 

 

Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir 

vasıta olarak hayatımızın her safhasında mevcuttur. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde 

ve her yerde onun sayesinde iletişim kurar, hayatımızı düzenleriz. İnsan konuştuğu dili doğduğu 

günden itibaren hazır bulur. Fakat Yabancı dil eğitimi daha sonradan gerçekleşir. Yabancı dil 

öğrenimi, kişinin ana dili dışında başka bir dil ve kültürle tanışması demektir ve uzun bir süreci 

kapsar. Bu süreç dört temel dil becerisinden oluşmaktadır. Bunlar okuma, dinleme, konuşma 

ve  yazmadır. Bu çalışma, daha çok konuşma becerisi üzerine odaklı olarak yürütülmüştür. 

Konuşma becerisi, bir toplum ile iletişim kurmak için gerekli bilgiler ve bunların kullanılması 

için gerekli becerilere sahip olma anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle dildeki göstergelerin 

değişik ortamlarda, yerinde ve zamanında anlamlı olarak kullanılmasını gerektirmektedir. 

Konuşma becerisinin gelişmesi,  kullanılan diğer becerilerle de ilintilidir ve birbirinden ayrı 
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düşünülemez. Öğrenen diğer becerilerde eksik olduğu takdir de konuşma becerisinde de başarı 

sağlayamaz. Bu yüzden tüm temel becerilerin etkili bir şekilde verilmesi esastır. Çalışmamız, 

Eylem Odaklı Yöntem ile hazırlanmış olan, “Métro Saint Michel” adlı metot kitabındaki 

konuşma becerisine ait alıştırmaları kapsamaktadır. Fransızca öğretimi üzerine hazırlanmış 

olan bu kitabın, öğrencilerin konuşma becerilerini nasıl geliştirebileceği, hangi yöntemlerin 

kullanıldığı, kitapla verilecek eğitimin potansiyel öğreti yetisi ve soruların ünitelere dağılış 

modeli araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda kitabın öğrencilerin konuşma becerisine 

katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca problem niteliği taşıyan unsurlar üzerine 

değerlendirmeler yapılmıştır. Çünkü asıl sorun; dil öğretimi sırasında kaynak olarak kullanılan 

bu kitaplarda konuşma becerisinin  kazandırılmasına ve geliştirilmesine yönelik uygulamalara 

ve etkinliklere yeteri kadar yer verilip verilmediğidir. Araştırmanın amacı :“Métro Saint 

Michel” kitabının öğrencilerde konuşma becerisinin kazandırılmasına ne denli katkı sağladığını 

ve ne gibi eksiklikler içerdiğini ortaya koymak varsa eksiklikler konusunda çözüm önerileri 

sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğretimi, konuşma becerisi, Métro Saint Michel, Eylem 

Odaklı Yöntem.   

 

 

Lisans Düzeyinde Edebiyat Teorisi Öğretimi 

Halil İbrahim Arpa 

 

Bu çalışma, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin şiir, tiyatro ve 

roman gibi türlerin metodolojisini anlamalarının onlara ne gibi fayda getirebileceğini tartışır. 

Teori ve eleştiri dersi içerisinde sosyoloji, psikoloji, tarih ve felsefe gibi sosyal bilim dallarını 

da barındırdığından lisans düzeyinde öğretimi kolay değildir. Bu sebepten, bu dersin bir iki 

dönem yüzeysel okutulmasındansa dört yıllık bölümlerde her dönem olması gerektiği tezi bu 

çalışmanın ana hipotezidir. Bu derste, Batılı teorisyenlerin çalışmalarının yanında Doğulu 

düşünürlerin çalışmalarının karşılaştırılmalı olarak sunulamaması başta bu dersin belli 

dönemlerle sınırlı kalmasının bir sonucudur. Eksen eğer genişletilirse, teoriyi anlayan lisans 

öğrencileri ister lisansüstü isterse öğretmenlik gibi meslek kariyerlerinde olsun edebiyat 

öğretimi ile öğrenimini çok daha başarılı yapabilecek; bu sayede Batı edebiyatını doğru anlayan 

nesiller kendi kültürüne yabancılaşmayacaktır. Çünkü, Batı’nın özellellikle post-modern 
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dönemde post-yapılsalcılıkla ulaştığı nokta biz Doğuluları ister istemez kenidisine hayran 

bırakabilme potansiyeline sahiptir. Oysa, temelde Batı medeniyeti son dönemde yapısöküm 

teorisyle nam salan Jacques Derrida’nın da belirttiği gibi yalnızca ‘Judeo-Christian’ (Yahudi-

Hristiyan) ya da ‘Greco-Roman’ (Yunan-Roma) değil aynı zamanda özellikle Antik Yunan 

medeniyetinin Ortaçağ döneminde İslam medeniyeti aracılığıyla Batıya ulaşmasından dolayı 

‘Judeo-Islamo-Christian’ (Yahudi-İslam-Hrıstiyan) ve ‘Greco-Arab’ (Yunan-Arap) 

sentezinden oluşur. Öğrencilerin bu durumu anlayabilmesi işin mantıksal boyutunda bilimin 

‘Eurocentric’ (Avrupa merkezli) olmak zorunda olmadığını; aynı zamanda, geleneği anlamanın 

bugünün post-yapısalcılık yahut yapısöküm gibi güncel teorilerini muhteva eden Batı 

medeniyetini de görmezden gelemeyeceğini karşılaştırmalı olarak öğrenebilmesini sağlar. Bu 

açıdan, yalnızca ilham odaklı yazılmayan edebiyat eserlerinin psikolojik, sosyolojik, tarihsel ve 

felsefi altyapıları da doğru anlaşılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Teori ve Eleştiri dersi, Doğu, Batı, Sentez 

 

 

 

Jean-Jacques Rousseau’nun Emile’inde  

(Bir Çocuk Büyüyor) Doğa, Çevre ve Çevre Eğitimi 

Hanife Nâlân Genç 

Elif Omca Çobanoğlu 

 

18. Yüzyıla kadar çocuk yazını ürünleri ninni, masal, balat,   destan gibi türlerle sınırlıdır. 

Çocuk eğitimine yönelik kitap boyutundaki ürünlerin daha çok 18. Yüzyılda ortaya çıktıkları 

görülmektedir. Bu yapıtların önemli bir niteliği çocuk yazınından çok yetişkinlere yönelik 

olmalarıdır. Yüzyılın ilk yarısında bu alanda öncü çalışmaları ortaya koyan John Newbery, 

Daniel Defoe, Jonathan Swift gibi yazarları Sarah Trimer gibi diğer yazarlar izlemişlerdir. 

Öğretici, eğitici geleneği sürdürme eğilimi taşıyan ve özellikle çocuklar için yazılmamış bu 

yapıtlar içinde Aydınlanma Çağı düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau’nun Emile’inde (Bir 

Çocuk Büyüyor) çocuklar büyüklerin küçük bir modeli olarak görülmüş ve yapıt bu sav 

doğrultusunda temellendirilmiştir. Bu yüzden yapıtta düşlem gücü değil öğreticilik ön 

plandadır. Bireyin daha çocukluk yıllarından başlayarak doğaya yönelmesi gerektiği 

düşüncesini savunan görüşlerle güçlendirilmiş olan kitapta doğa, çevre, çevre eğitimi ve bilinci, 

üzerinde ağırlıkla durulan izlekler olmuştur. Yazarın kendi özyaşamöyküsüyle de kesişen 

noktalar taşıyan kitapta yer alan çocuk eğitimi konusundaki görüş ve öneriler bütünlüklü, yalın 
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ve özgün bir biçimde dile getirilmiştir. Kitabın düşsel kahramanı Emile, yaptıkları ve 

düşünceleri ile okuru öğretici olana yöneltmek amacını taşır. Bu yüzden çocuğun eğitimi ve 

gelişimi açısından doğaya yönelim ön plandadır. Kitapta Emile’in kütüphanesine yalnızca 

Robinson Crouse’nin girmesine izin vermesi onun neden doğaya yöneldiğini açıklamaya yeter. 

Emile adlı yapıtın öğretici oluşu tümüyle doğayla kurduğu bağla açıklanabilir. Çocuk 

eğitiminin başat öğesi doğa ve doğal olandır. Kitapta çocuk eğitiminin ancak doğru ve bilinçli 

bir çevre eğitiminden geçtiği vurgulanır. 

Anahtar Kelimeler: Jean-Jacques Rousseau, Emile, doğa, çevre, çevre eğitimi. 

 

 

 

Metin-Yorum İlişkisinde Kadim Bir Analoji: “Ruh-Beden”, “Elbise-Ten” İlişkisi 

Hasan Aydın 

Lokman Çilingir 

 

Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da 

yazılı olarak üretilen, sesler ve sözcükler arasındaki ilişkiden doğan anlamlı bir yapı olarak 

görülebilir. Bu anlamlı yapı, ontolojik kökünü dilde, dilsel birimler arasındaki ilişkide bulur. 

Pek çok araştırma da vurgulandığı gibi dil, anlam taşıyıcısı olarak köklü belirsizlikler içerir. Bu 

nedenle olsa gerek, bir metnin, nasıl okunup anlaşılacağı nasıl yorumlanacağı sorunu, kökleri 

çok gerilere giden kadim bir sorun olarak karşımıza çıkar. Nitekim İbrani, Yunan, Hristiyan ve 

İslam düşünce geleneklerinde yorumbilimle ilgili köklü düşüncelerle karşılaşılır. Aynı 

durumun modern zamanlarda da, edebi metinlerin nasıl yorumlanacağına ilişkin tartışmalar 

bağlamında hala devam ettiğini söylenebilir. Ortaçağ düşünce gelenekleri içerisinde, metnin 

yapısını ve anlamını soruştururken, yer yer analojik anlatımlara da başvurulduğu görülür. Bu 

analojilerin görüldüğü kadarıyla en yaygını, metinle insan arasında koşutluk kuran, onu insana 

ve yer yer de kadına benzeten yaklaşımdır. Bu yaklaşım, ortaçağ Yahudi, Hristiyan ve İslam 

yorum geleneklerinde önemli bir yer edinmiş gibi görünmektedir. Bu gelenekler içerisinde,  

metin-yorum ilişkisi bağlamında insan üzerinden kurgulanmış üç temel analoji ile karşılaşılır. 

İlki, insanın “ruhsal–tensel” ayrımından hareket edip, metni, zahiri/dışsal ve batıni/içsel anlam 

öbeklerine ayırma ve insanı insan yapan şeyin ruh olduğu anlayışından hareketle batıni/içsel 

anlamı önceleme anlayıştır. İkincisi, “elbise-insan”, özellikle “elbise-kadın” ilişkisinden yola 

çıkarak, yorumu metnin örtüsünü (adım adım) kaldırarak ve (hatta soyarak )altta yatan gizil 

bölgelere, gizil anlamlara ulaşmak olarak nitelemektedir.  Bu anlayış bir hayli ilgi çekicidir, 
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çünkü gizil anlama ulaşmayı erotik bir durum olarak tasarlamaktadır. Üçüncüsü ise insanın 

bilişsel yetilerinin katmanlı yapısından yola çıkarak, aynı metnin söylevsel (hatabi), diyalektik 

(cedeli) ve burhani (bilimsel) anlamlarının olduğunu savlamaktır. Kuskusuz, metni insan ve 

kadın analojisinden yola çıkarak yapısöküme uğratan bakış açısı, bu analojiyi kullanan 

düşünürlerin-yorumcuların felsefi antropolojileriyle yakından ilişkilidir. Sözgelimi, insanı 

“ruh, can ve ten” olarak üçlü bir yapıda tasarlayan bir düşünürün, metni de bu üç ana parçaya 

bağlı olarak, üç anlam öbeğinde kavramsallaştırması söz konusu olmaktadır.  

İşte biz bu bildiride, Ortaçağ felsefe geleneklerinde karşılaştığımız, metin ile insan, daha 

özel olarak da kadın arasında kurulan analojileri, metin-yorum bağlamında, seçili 

düşünürlerden yola çıkarak irdelemeyi ve deyiş yerindeyse yapısöküme uğratmayı 

hedefliyoruz. Böylelikle ortaçağın farklı dini ve felsefi geleneklerinin, hem metne 

yaklaşımlarda karşılaştığımız ortaklıkları hem de bir sorun aşılmaya çalışılırken anlaşılırlığı 

kolaylaştırdığı için pedagojik değeri olan analojilerin nasıl işlevsel açıdan kullanıldığını 

serimlemiş olacağız.  

Anahtar Kelimeler: Metin, dil, yorum, analoji, felsefi antropoloji 

 

 

Yabancı Dil Öğretim Sürecinde Sözlük Kullanımı  

Öğretimi Üzerine Bir Yöntem Önerisi 

Hayrullah Çetinkaya 

 

Yabancı dil öğretimi sürecinde sözlükler, hedef dil ile öğrenci arasında bir köprü görevi 

görmektedir. Öğrenicinin bu yabancı dili edinimi ve anadil düzeyinde kullanıcı olması yolunda 

sözlükler önemli bir araç ve temel kaynak olarak kabul edilmektedir. Dil öğretimi sırasında 

temel kaynak durumundaki sözlüklerin aktif ve işlevsel olarak kullanılması da öğrenici 

açısından yararlı ve önemlidir. 

Sözlük kullanma becerilerini yeterli ölçüde elde etmiş olan bir öğrenci, öğreticiden 

uzakta ve eğitim ortamları dışında da kendisini dil öğretimi sürecinde daha rahat hissedecek ve 

belli bir ölçüde okuma ve anlama etkinliklerini sürdürebilecektir. Bu durum öğrencinin dilden 

uzaklaşmasını ve kopmasını da önleyecektir. Ayrıca dil öğreticisi bilgi taşıyıcısı ve vericisi 

olmaktan çıkarak bilgiye yönlendirici ve ulaştırıcı konumuna geçebilecektir. 

Öğrenicinin hedef dilde ilk defa karşılaştığı bir kelimenin doğru öğrenilmesi dil öğretim 

sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Arapçada yeni kelimelerin doğru bir şekilde okuma-
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anlama, telaffuz ve harekeleme, kelimenin türevleri ve değişik kullanımlarının öğrenilmesi 

bakımından sözlüklerden faydalanılmaktadır.  

Bu çalışmada Arapçanın ikinci yabancı dil olarak öğretiminde sözlük kullanılmasının 

gerekliliğine ve önemine vurgu yapılmıştır. Arapça öğrencisine kurallara boğulmadan da sözlük 

kullanımı öğretilebileceği irdelenmiştir. Bu bağlamda ikinci yabancı dil olarak Arapça 

öğretiminde sözlükler, dil öğretim sürecinde güvenilir, doğru ve olmazsa olmaz kaynaklardır. 

Arapça sözlükler, alfabetik olarak hazırlanmış olsalar da bu sözlüklerde bir kelimeyi 

bulabilmek için harfleri bilmek yeterli değildir. Kelime ulamalı ve bükümlü bir dil olan 

Arapçada bir kelimeyi sözlükte aramak o kelimenin kök harflerini belirlemeyi, bu da birçok 

kuralın öğrenilmesini gerektirmektedir. Bu kuralların öğrenilmesi de öğrenciye ilk eşikte zor 

gelebilmekte, zaman almakta ve öğrencide bıkkınlık oluşturmaktadır. Özellikle ziyadeli 

fiillerde durum daha da karmaşıktır. Çoğu Arapça öğrencisinin büyük bir hevesle aldığı sözlüğü 

kullanamadığından raflarda tozlanmaya terk etmesinin bir nedeni de budur. Oysa bu kurallar 

hiç verilmeden örnekleme yoluyla da aynı sonuca ulaşma olanağı vardır.  

Anahtar kelimeler: Yabancı dil öğretimi, Arapça öğretimi, sözlük kullanımı, kök harf, 

ziyadeli fiil. 

 

 

Goals and Expectations of Foreign Language Learners: The Prospective English 

Language Teacher Perspective 

Hülya İpek 

 

This study aims to investigate the insights gained by prospective English language teachers on 

foreign language learner goals and expectations. Interviewing language learners on their goals 

and expectations was a requirement of a selective course the participants took from the 

researcher. 18 students enrolled in the course agreed to participate. They were either 3rd 

(sophomore) or 4th (senior) year students at the ELT department. Each participant interviewed 

3 foreign language learners and collected demographic information (such as age and language 

level) from their interviewees and asked the language learners what their goals are/were in 

learning a foreign language, what their expectations are/were and whether their expectations 

have been met. Each participant presented his/her findings during the selective course hours. 

After all the presentations were made, participants were asked to answer 2 open ended questions 

regarding the interviews they conducted and presentations they have listened to. The first 
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question asked participants to indicate what insights they gained from their interviewee’s 

responses and their classmates’ presentations. The second question asked participants to 

indicate how these insights will affect their future language teaching. Participants reported that 

they observed that the goals of language learners vary from being orally competent in the target 

language to getting a better job. In terms of leaner expectations, participants reported that they 

observed that language learners would like to engage in more communicative activities but are 

exposed to traditional teaching methods. Considering the second question, participants 

indicated how this awareness will affect their future teaching practices.  

Keywords: learner goals, learner expectations, learner needs 

 

 

 

Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Kavram ve Sözcük Öğretimi 

Etkinliklerinin İncelenmesi 

İrem Bayraktar 

 

Dilin en önemli unsurlarından olan kavramlar ve sözcükler insanlar arasındaki iletişimi 

sağlaması açısından önem arz etmektedir. Kavram ve sözcük dünyasının zenginliği, dilin daha 

iyi kullanılmasına ve iletişim daha etkili olmasına imkân sağlar. Kavramların ve sözcüklerin 

bir diğer önemi de zihinsel becerileri geliştirmesinden ileri gelmektedir. Dil ve zihin sürekli 

olarak karşılıklı etkileşim hâlindedir. Dolayısıyla bir bireyin dili kullanma olanakları ne kadar 

artarsa zihinsel becerilerinin de artacağı söylenebilir. Kavram ve sözcük öğretiminin, okul 

öncesi dönemden itibaren başladığı bilinmektedir; ancak okul hayatıyla birlikte bilinçli ve etkin 

bir öğretim süreci başlar. Türkçe derslerinden beklenen öğrencinin anlama ve anlatma 

becerilerini geliştirmesidir. Bu becerilerin geliştirilmesi için yapılacak etkinliklerde kavram ve 

sözcük öğretimi çalışmalarının önemi büyüktür. Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018) 

incelendiğinde kavram ve sözcük öğretimi çalışmalarına 1. sınıftan başlamak üzere 8. sınıfa 

kadar yer verildiği görülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan kavram ve sözcük 

öğretimi etkinliklerinin incelenmesidir. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma doğrultusunda incelenen veri kaynakları; “Ortaokul 5. Sınıf Türkçe 

Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı” (2017) ve “Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı”(2018)’dır.  

Türkçe ders kitaplarında bulunan kavram ve sözcük öğretimi etkinlikleri tespit edilerek etkinlik 

türlerine göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma işlemi sonrasında elde edilen veriler üzerinden 
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yüzde ve frekans analizi yapılarak iki kitap arasındaki etkinlik türleri değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonunda incelenen iki kitap arasında kavram ve sözcük öğretimi etkinlik türleri 

arasında farklılıkların olduğu görülmüştür. “Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda” (2018) 

kavram ve sözcük öğretimi etkinlik türlerine daha çok yer verilmiştir. Kitaplarda bulunan 

etkinlikler, etkinliklerin türü bakımından çeşitlilik gösterse de söz varlığı unsurlarını barındırma 

açısından yetersiz bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitabı, kavram öğretimi, sözcük öğretimi.  

 

 

The Relationship between Willingness to Communicate and Success Rate 

İrem Yılmaz 

 

Over the years, the importance of linguistic competence has given its place to communicative 

competence. Thus, willingness to communicate (WTC) has become a prominent feature of 

being communicatively competent. However, this study aims to investigate the relationship 

between WTC and students' success rate in Turkish EFL students. The quantitative method was 

used and the data was collected from 150 prep students in Hacettepe University. In the 

questionnaire, the participants comprising of both genders were asked how willing they are to 

speak and their grades were collected. By using SPSS, Spearman's correlation was used to 

examine the consistence in these factors. The results indicated that there is no significant 

correlation between WTC and the success. It was also found out that gender is not a key factor 

to determine WTC, as well.  

Keywords: Willingness to communicate (WTC), Turkish language learners, Gender, Succes 
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Testing and Evaluating Young Language Learners in the 4th Grade  

Classrooms of Mainstream Schools 

İskender Hakkı Sarıgöz 

Fatıma Nur Fişne 

 

In constructivist approach, young language learners (YLLs) play a central role in 

organizing their English language learning by making sense of their environment.  For this 

reason, assessing and evaluating young learners in EFL (English as a Foreign Language) 

classroom setting necessitate the utilization of age-appropriate testing tools and techniques. In 

this vein, it is required to become familiar with YLLs’ characteristics and learning experiences. 

Accordingly, this study aims to look into the offered language assessment practices in the 4th 

grade classroom in MoNE (Ministry of National Education) and to examine the relationship 

between curricular underpinnings and in-class experiences. In line with this aim, classroom-

based observation and interviews were implemented to gather in-depth data about young 

learners’ language assessment process. The basic findings indicate that EFL teachers administer 

English language assessment and evaluation at the 4th grade with mostly formative purposes. 

As for language skills, writing and vocabulary are more frequently evaluated. Besides, written 

exams and assignments are broadly used in YLLs’ classes. It is considered that objectivity is 

the major strength of the current language assessment procedure whereas allotted time for 

language assessment and evaluation may not be sufficient to evaluate young learners at length. 

This research tries to offer insights into the theoretical and practical implementation of English 

language assessment and evaluation procedures at the 4th grade in mainstream schools. 

Keywords: Assessing young language learners, language testing and evaluation, teaching 

English to young learners, teaching English as a foreign language 
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Yeni İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Üzerine Bazı Düşünceler 

İsmail Yaman 

Mustafa Şahin  

 

Eğitim fakülteleri Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda tek adres olduğu için üstlendiği 

sorumluluk oldukça büyüktür. Ülkemizde 78'i devlet 17'si vakıf üniversitesinde olmak üzere 

toplam 95 eğitim/eğitim bilimleri fakültesi bulunmakta ve buralarda ülkenin farklı branşlarda 

öğretmen adayları yetiştirilmektedir. Bu bağlamda eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına 

verilen dersler ve içerikleri büyük önem taşımaktadır. Daha önce 1998 ve 2006 yıllarında 

değiştirilen eğitim fakültelerinde uygulanan lisans programları son olarak 2017 yılında Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve Öğretmen 

Strateji Belgesi (2017-2023) ışığında yeniden ele alınmış ve 2018 itibariyle güncellenmiştir. 

İlgili değişiklikle toplam 25 öğretmenlik lisans programı güncellenmiştir. Bu çalışmada 

İngilizce Öğretmenliği lisans programı özelinde eski ve yeni program kıyaslanacak ve çeşitli 

değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: öğretmenlik, eğitim, lisans, program, İngilizce, güncelleme   

 

 

Türkçenin Anadil Olarak Edinimi Sürecinde Ortaya Çıkan  

Bazı Gelişimsel Hata Örnekleri 

İsmail Yaman 

 

Dil edinimi insanın hiç farkına bile varmadan içinden geçtiği mucizevi bir süreçtir. Okuma ve 

yazma becerisi olmayan birisi bile bu süreç sayesinde kendini anadilinde sözlü olarak çok rahat 

ifade etmekte ve ömür boyu bu şekilde iletişim becerisini sürdürmektedir. Edinim süreci 

yalnızca anadil değil ikinci dil bağlamında da gerçekleşebilen bir süreçtir. Özellikle yaş ve 

içinde bulunulan ortamın ideal şartları taşıması bu süreci öğrenme sürecinden çok daha farklı 

ve etkin kılmaktadır. Bu çerçevede anadil edinimi sürecine dair bilgi ve tecrübeler ikinci dil 

edinimi ve yabancı dil öğrenimi gibi süreçlere çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada 

Türkçenin anadil olarak edinimi sürecinde ortaya çıkan bazı gelişimsel hata örnekleri 

incelenecektir. Ortaya konan örnekler beş yaşındaki bir erkek çocuğunun anadilini sözlü olarak 

üretmeye başladığı iki yaşından bu yana ürettiği hatalardan seçilerek sınıflandırılmıştır. 

İncelenen örneklerle anadil edinimi sürecinde ne tür hataların normal olarak ortaya çıkabileceği 
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irdelenecek ve benzer durumların ikinci dil edinimi ve yabancı dil öğrenimi gibi süreçlerde de 

oldukça doğal olduğu vurgulanacaktır.     

Anahtar Kelimeler: anadil, edinim, Türkçe, gelişimsel hata        

 

 

“It is/isn’t necessary”: L2 Development of an EFL Learner during  

Task-based Small Group Interactions 

Kadriye Aksoy 

Arzu Kanat Mutluoğlu 

 

Although there has been a growing interest in exploring learner interaction since the 1980s, 

there is still a need to look further in this type of research (Sato & Ballinger, 2016). From a 

sociocultural perspective, researchers have focused on language-related episodes (LREs) 

during peer interactions to examine how learners provide scaffolding and collaborate for the L2 

development. LREs have been classified as correctly resolved, unresolved and incorrectly 

resolved in the literature (Fernandez-Dobao, 2016). For L2 development, correctly resolved 

LREs are the most desired types because the other two types can result in either incorrect 

learning or missed opportunity for learning. As a solution, Fernandez-Dobao (2016) suggests 

that teachers should supervise to provide appropriate feedback and assistance. However, it’s 

been observed that since no two learners share the same weaknesses, the learners themselves 

can provide assistance to each other by acting novices and experts while working together. In 

a case study design, this qualitative study, accordingly, aims to explore the assistances that a 

learner has from her peers during a conversation. Data collected through video recordings of 

group discussions at a classroom environment in a ten-week period indicated that an EFL 

learner, Selda, has taken up the work ‘necessary’ incorrectly during the task-based interaction 

in a small group. During the subsequent discussion, her incorrect use has been corrected by a 

new peer placed in this discussion for the first time. In the third discussion, it has been observed 

that Selda used the lexical item correctly in a new context without any assistance from her 

friends. The study concluded that that learners can help the other learners develop their L2 use 

by providing scaffolding by acting experts and novices during their discussions.  

Keywords: Peer interaction, collaboration, EFL context, L2 development. 
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Teachers’ Perceptions of the Use and Effectiveness of Children’s Literature in 

the EFL Classroom of the Primary Schools of Kuwait 

Khaled Shuqair 

 

One of the major changes in foreign language instruction over the past decades is the 

shift from teaching the structural properties of the language (the grammar-translation method) 

to teaching expressions and meanings.  This change has called for alternative instructions and 

methods to replace traditional methods.  One of the alternatives which scholars have proposed 

is the use of children's literature as a source of meaningful language input and as a tool for 

motivating the learning of a foreign language in its context.  This research, therefore, aims at 

investigating the teachers' perceptions of the effectiveness of children's literature in teaching 

English in the EFL primary classes in Kuwaiti Public Schools.  The research poses three main 

and interchangeable questions: 

1. To what extent do teachers use children's literature in their EFL classrooms? Q 1&2) 

2. Does the school administration help towards the integration of children’s literature 

in the EFL curriculum for the primary graders? (3, 4& 5) 

3. How effective are the teachers' use of children's literature in enhancing the students' 

proficiency in the skills of the English language? (Q 6-15) 

 

The teachers' perceptions are examined based on a 15-item survey which addresses the extent 

to which teachers believe that children's literature enhanced their students' proficiency in the 

four skills. The data of the study will be subjected to SPSS analysis 

 

 

Improving Speaking Skills via Conversation Club in a State School:  

A Case Study 

Kübra Dil 

 

Language is for communication and the most effective way of communication is thorough 

speech. Fulcher (2003) defined speaking as “the verbal use of language to communicate with 

others for innumerable purposes” (p.23).  It is the active use of the language so it has a vital 

importance among the other skills. The use of English in oral communication is very crucial 
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but it is probably the most problematic skill in language teaching among teachers or students in 

mainstream schools in Turkey. Aleksandrzak (2011), all four skills, listening, reading, writing, 

and speaking, are really necessary for language learning, but like a lot of people, EFL learners 

in Turkey suppose that speaking is the most challenging one. Learners are not willing to 

participate in speaking activities and learn how to speak in English in spite of its importance. 

There may be several reasons behind the problem. One of the major objectives of this study 

aims to reveal the reasons which prevent learners from participating in speaking activities. The 

project will provide an opportunity to advance the understanding of the reasons behind the 

problem. Moreover, this paper investigates the usefulness of Conversation Clubs in a state 

school. The study tests whether Conversation Club is an effective way of dealing with the 

problems in EFL classes as an extra-curricular activity. The study was conducted in an upper 

secondary school in Trabzon with twenty students from tenth grade.  In addition, this is the first 

study of conducting Conversation Club activities in a state school to overcome the problems 

we face during speaking activities. Even if there are a lot studies about promoting speaking 

skills, there is not much study conducted in upper secondary schools. This study tries to 

understand whether Conversation Club is an effective solution offered for the problem. 

Keywords: Speaking skill,  problems, conversation club, extra-curricular activity 

 

 

 

Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretim Programının Özel Amaçlarına 

Ulaşabilme Durumlarının Değerlendirilmesi 

Kürşad Çağrı Bozkırlı 

Onur Er 

 

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersi öğretim programının özel 

amaçlarına ulaşabilme durumlarının değerlendirilmesidir. Durum çalışması şeklinde yürütülen 

araştırma kapsamında Kars ilinde (merkez ve Susuz, Arpaçay, Akyaka ilçeleri) çeşitli 

ortaokullarda görev yapmakta olan ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemine göre 

belirlenmiş 15 Türkçe öğretmeni ile araştırmacılarca geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan verilerin içerik analizi yöntemi ile 

analiz edildiği araştırmanın sonuçlarına göre Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin 

“dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi”, “Türkçeyi, konuşma 
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ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması”, 

“okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine 

ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması”, “okuma 

yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması”, “duygu ve düşünceleri ile bir 

konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade 

etmelerinin sağlanması”, “bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma 

becerilerinin geliştirilmesi”, “basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, 

bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilmesi”, “okuduklarını 

anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının sağlanması”, 

“Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark 

etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması” özel amaçlarına ya kısmen ulaşabildikleri ya da 

ulaşamadıkları, “millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin 

sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi” özel amacına ise büyük oranda 

ulaşabildikleri tespit edilmiştir. 

 

 

 

Metaforik Dilin Felsefedeki İşlevi  

Lokman Çilingir 

Hasan Aydın 

 

Bu tebliğin konusu metaforun felsefi düşüncedeki yeri ve önemidir.  Metaforun doğasına ve 

işlevine dair değerlendirmeleri ortaya koyduktan sonra neden dilsel üretimlerde metafora 

ihtiyaç duyulduğunu farklı disiplinler açısından göstermeye çalışacağız.  Tebliğimizde 

çözümlemeyi deneyeceğimiz öncelikli soru metaforun felsefe açısından gerekli olup olmadığı 

sorusudur. Bu soruya olumlu bir cevap verdiğimizde paradoksal bir durumla karşı karşıya 

kalırız: Geleneksel anlamda felsefe topyekun varlığı veya gerçekliği kavramsal tarzda açıklama 

çabası olarak anlaşıldığında, bir ifade aracı olarak metafora başvurmakla kendisiyle çelişmiş 

olmaz mı? Mite ve sembolik anlatıma karşı savaş açan felsefe metafora kapı aralamakla kendi 

varlık meşruiyetini kaybetmiş yahut mitolojinin, şiirin veya dini sembolizmin yoluna sapmış 

sayılmaz mı?  

Felsefenin sorularını gerekçelendirilmiş, temellendirilmiş, açık ve anlaşılır yargılarla 

cevaplayabildiği sürece metafora ihtiyaç duymayacağı açıktır. Lakin bunun mümkün olmadığı 

durumlarda felsefenin bir yöntem olarak metaforu veya sembolik açıklama tarzını kullanması 
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anlaşılabilir. Bu takdirde felsefenin en azından hangi noktalarda yetersiz kaldığı ya da metafora 

muhtaç olduğu izah edilmek zorundadır. 

Anahtar Kelimeler: Dil, metafor, mit ve sembol, dilsel üretim 

 

 

Dil ve Düşünce İlişkisinin Sınır Kavramı Üzerinden Yeniden Ele Alınması 

Mehmet Arslan 

 

            Bu çalışmada, dil ve düşünce arasındaki ilişki ‘sınır’ kavramı üzerinden yeniden ele 

alınacaktır. 

            Bu doğrultuda başvurulacak iki filozoftan ilki Immanuel Kant’tır. Kant’ın transandantal 

felsefesinin en temel savlarından birisi sınır kavramı üzerinden özetle şöyle betimlenebilir; 

görüde dolaysızca temsil edemediğimiz her şey hakkında yaptığımız muhakeme bir çeşit 

yanılsamadan ibarettir. Anlaşılacağı üzere Kant, burada sınırı görüde temsil edilme üzerinden 

çizmektedir. Görüde temsil edilemeyen insanın düşünme yetisinin ötesinde, ona aşkın olan 

alandadır. Kant bu alana numen alan der. Sözgelimi Tanrı, ruh, özgürlük, ruhun ölümsüzlüğü 

gibi kavramlar numen alanın kavramlarıdır ve bu kavramlar insan aklının etkinliği dolayımıyla 

bilinemez. Kant’ın bu yaklaşımından hareketle denilebilir ki; numen alanın kavramlarına ilişkin 

sahip olabileceğimiz şey bilgi değil, inançtır. Özetle, Kant bilgi nesnesi ile inanç nesnesi 

arasında eşdeyişle bilinebilir olan ile bilinemez olan arasında düşünce üzerinden bir sınır çeker. 

               Çalışma dâhilinde başvurulacak ikinci filozof ise Ludwig Wittgenstein’dır. 

Wittgenstein önermeleri; anlamlı (Alm. Sinning) önermeler, anlamsız (Alm. Un-Sinning) 

önermeler ve anlam-dışı (Alm. Sinnloss) önermeler olacak şekilde üçe ayırır. Anlamlı 

önermeler, olgu durumunun resmini veren, olgu durumu ile örtüşmeleri üzerinden doğru-yanlış 

değeri alabilen ve Wittgenstein’ın söylenebilir dediği doğa bilimi önermeleridir. Anlamsız 

önermeler ise hiçbir şekilde olgusal karşılığı olmayan, içerisinde inşa edildiği biçimsel dizgenin 

sentaktik kuralları uyarınca doğru-yanlış değeri alabilen ve söylenemez olan mantık-matematik 

önermeleridir. Anlam-dışı önermeler ise hakkında bilimsel bir dille konuşulmaması gereken 

din, etik, sanat… önermeleridir. Wittgenstein’ın Tractatus’ta dile getirdiği söylenilemeyen 

hakkında ki susma çağrısı anlam-dışı önermelere gönderme yapmaktadır. Anlaşılacağı üzere 

Wittgenstein da söylenilebilir olan ile söylenilemez olan arasında dil üzerinden bir sınır 

çizmektedir.    
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               Ezcümle, Kant ve Wittgenstein bilinebilir-söylenebilir olan ile bilinemez-söylenemez 

olan arasında bir sınır çeker. Tek fark; birisi bu sınırı düşünce üzerinden çekerken, diğeri dil 

üzerinden çeker. Dolayısıyla bu çalışmanın temel savı Wittgenstein’ın Tractatus’ta geliştirdiği 

felsefi söylemin bir çeşit transandantal dil felsefesi olarak okunabileceğidir. 

 

 

 

 

Preservice English Language Teachers’ Written Reflections:  

A SWOT Analysis 

Merve Öksüz Zerey 

Kemal Sinan Özmen 

 

With the paradigmatic transition from the craft and the applied-science models of teacher 

education to the reflective model, reflective practice has gained prominence in the field of 

second language teacher education (SLTE) in that reflective practice is argued to help pre-

service teachers (PST) invest in their professional identity while developing competences for 

effective teaching. In a similar vein, micro-teaching practices are of considerable value in SLTE 

programs since such teaching attempts prepare PSTs for the dynamics of real classrooms. In 

the light of this information, this study aimed at investigating pre-service teachers’ (PST) 

reflections on their microteachings via SWOT analyses. To this end, the data were collected in 

the form of written reflections penned by PSTs following their microteachings that they 

performed in Teaching Language Skills course. By means of qualitative content analysis, the 

data were analyzed to unravel PST’s strengths and weaknesses, as well as the opportunities and 

threats they faced before and during their teaching attempts. The findings revealed that the PSTs 

reflected on their strengths and weaknesses more than they did on opportunities and threats. In 

addition, what was represented as a strength for one PST was reported to be a weakness by 

another. To have a better understanding of the PSTs’ competencies, capabilities and 

weaknesses, each category was explained and discussed in detail. Suggestions were to provide 

to help student teachers turn weaknesses into strengths and threats into opportunities. Lastly, 

certain implications arouse in the light of these findings for both PSTs and teacher educators.  

Keywords: written reflections, reflective teaching, pre-service teachers, SWOT analysis 
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Lübnanlı Yazar Amin Malouf’un “Adriana Mater” Adlı Librettosunun Arapçaya 

Çevirisinin Deyimler Açısından Eleştirisi 

Meryem Melike Güngenci 

 

Çeviri çeşitli toplumlar arası dilsel ve kültürel açıdan etkileşimin sağlamasında önemli 

bir rol oynamaktadır. Kaynak dil ve kültür ile hedef dil ve kültürün birbirine aktarılmasını 

sağlayan bir faaliyettir. Bu faaliyetin gerçekleşmesindeki en önemli faktör çevirmendir. Çünkü 

kaynak dilin birçok yönden hedef dile en doğru ve kaynak metne en yakın şekilde aktarmaya 

çalışmaktadır. 

Çeviri esnasında çevirmenlerin karşılaştığı birçok zorluk bulunmaktadır. Özellikle 

kaynak dilin kültürü ile hedef dilin kültürü birbirlerinden fazlasıyla uzaksa, çevirmen iki dili 

birbirine uyarlarken kültür farkını gözetmek zorundadır. Yeryüzünde kullanılan dillerin uzun 

bir geçmişe dayanan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan birçok deyimi bulunmaktadır. Bu 

deyimler genellikle tarihte yaşanan belirli olaylar üzerine söylenmiş ve o toplumda yaygın bir 

şekilde kullanılmaya devam edilmiş deyimlerdir. Deyimler, kullanıldığı toplumun sosyolojik, 

kültürel ve birçok motifini yansıtmaktadır. Çeviri esnasında özellikle deyimler açısından 

eşdeğerliğin yakalanması, çevirmenin hem kaynak dile hem de hedef dile iyi derecede hâkim 

olmasını gerektirmektedir. Fakat bazı durumlarda bir dilde kullanılan deyimin diğer dilde 

karşılığının olmaması, çevirmenin göz önünde bulundurması gereken bir durumdur. Buna ek 

olarak deyimlerin metin içerisinde fark edilip onun deyim olduğuna kanaat getirilmesi de çok 

önemli ve meşakkatli bir iştir.  

Bu çalışmada Amin Malouf’un “Adriana Mater” adlı Fransızca librettosunun, Arapçaya 

çevirisinde kullanılmış olan “ قميص الجهل  ,الحقيقة ثقيلة على كاهله  ,سبق السيف العذل  ,تدق طبول الحرب, 

 yedi adet deyimin, uzman görüşüyle  ” شبت نيران الحرب  ,وضعت الحرب أوزارها  ,شببت فجأة عن الطوق 

Fransızcadaki kullanımları tespiti edilerek, bir çeviri eleştirisi amaçlanmıştır. Çevirmenin 

Fransızcadan Arapçaya çevirirken kullandığı deyimlerin, uzman yardımıyla Fransızcada hangi 

şekilde kullanıldığı araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çeviri, çevirmen, deyim, eşdeğerlik, hedef dil, kaynak dil 

Yabancı Dil Öğretiminde Seçmeli Metot Kullanımı: Arapça Örneği 

Muhammed Kurt 

 

Seçmeli yöntem bir yöntemden çok, yöntem seçme tekniğidir. Bu görüşü öne süren ilk isimler 

uygulamacı dilbilimciler Henry Sweet ve Harold Palmer’tir. Yöntemin temel ilkesi, tek ve kesin 
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bir yaklaşımı olan yöntem yerine, dil öğretimi konusunda genel prensipler olmasıdır. Öğretilen 

dile göre özel prensipler geliştirilerek, dil öğrenimini hedefe ulaştıracak her yöntem ve araçtan 

yararlanılır.   Seçmeli yöntem iyi bir yöntemin öncelikli olarak dilbiliminin tüm bilgilerine 

dayanması gerektiğini ve bu bilgileri kullanırken de psikolojik kurallardan yararlanılmasını 

savunur. Bu yöntemde öğretmen, dil öğretim yöntemlerinin en iyi ve en yararlı yönlerini seçer 

ve kendi amacı doğrultusunda kullanır. İlk adım olarak öğrencinin öğrenme gereksinimin ne 

olduğunu saptanır ve çıkan sonuçlara göre öğretimin programı belirlenir. Ayrıca öğretim 

etkinlikleri yapılırken dil öğretim ilkelerinden “basitten karmaşığa”, “somuttan soyuta”, 

“bilinenden bilinmeyene” ilkeleri benimsenir. Bu bağlamda ele alınacak çalışmamızda, yabancı 

dil olarak Arapçanın öğretiminde bu metoda uygun bir program belirlenerek işlenecek derslere 

dair örnek etkinlikler sunulacaktır. Nitekim Arapçanın yabancı dil olarak öğretiminde yıllardan 

beri kullanılan farklı dil öğretim metotları öğrenmeyi belirli seviyelere kadar ulaştırabilmekte 

ancak bu metotlar eğitimciler tarafından hala yeterli görülmemektedir. Bu noktada modern bir 

öğretim metodu olan seçmeli metodun Arapça öğretiminde kullanımının kalıcı öğrenmeyi 

büyük oranda gerçekleştirebileceği düşüncesiyle etkin bir yöntem olduğu düşünülmekte olup 

buna yönelik örnek ders ve etkinlik önerileri çalışmada sunulacaktır. Etkinlik önerileri Gazi 

Üniversitesi Arap Dili Eğitimi hazırlık sınıfı öğrencileri göz önünde bulundurularak ayrıca 

seviyelerine uygun olacak şekilde hazırlanacak olup, Silsiletu’l Lisân kitap serisinde yer alan 

ünitelerden hazırlanarak sunulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Rus Dilinde Bitmişlik-Bitmemişlik Durumu ve Türkçedeki Karşılıkları 

Muhammed Taşkesenligil  

 

Rus ve Türk dillerinde fiillerin sözcük türleri arasında önemli bir konumları vardır. Çünkü 

fiiller yüklem oldukları zaman tek başlarına bir cümle oluşturabilirler. Ancak özne, tümleç gibi 
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diğer cümle öğelerinde böyle bir durum görülmez. Örneğin “Gidebildim.” Sözcüğü tek başına 

bir cümledir ve aynı anda hem özne, hem kişi, hem de zaman kavramı belirtmektedir.  

Fiiller, her dilde olduğu gibi Rusçada da önemli bir konuma sahiptir. Rusça fiil kategorisi 

içerisinde önemli bir konuma sahip olan ve bireylerin öğrenmede güçlük çektikleri konulardan 

birisi de vid (durum) kategorisine giren bitmişlik-bitmemişlik konusudur. Rusça fiillerde 

Bitmişlik (сов.в.) bitmemişlik (несов.в.) durumu, Türk öğrencilerin öğrenirken en fazla 

zorlandıkları konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu durum, Rusçanın 

aksine Türkçede yeni yeni çalışılmaya başlanmış ve dil bilgisi kitaplarında çok yüzeysel olarak 

anlatılmıştır.  

Rus dilinde bitmiş-bitmemiş fiil türleri, eylemin ne kadar sürede gerçekleştiğini, 

tamamlanmışlığını-tamamlanmamışlığını, sürekliliğini, vb. göstermesi bakımından önemli bir 

konudur. Morfolojik açıdan önem taşıyan durum kategorisi, Rus dilinde hareketin zaman 

içindeki akışını, hangi süreçte gerçekleştiğini ve sonucunu belirttiği için önem arz etmektedir.  

Eylemlerin bitmemişlik durumu что делать? ‘ne yapıyorsun?’ sorusuna cevap verir ve 

zaman içinde sınırsız olarak devam eden, tekrar edilen ve de sonuca ulaşılmamış bir hareketi 

gösterir. Eylemlerin bitmişlik durumu ise, bitmemişlik durumlu eylemlere getirilen eklerle 

gerçekleştirilmektedir, что сделать? ‘ne yaptın?’ sorusuna cevap verir ve bir kez yapılan, 

henüz başlamış ve sonuca ulaşılmış bir hareketi gösterir.  

Rus dilinde fiillerin bitmiş-bitmemiş durumlarını Türkçedeki karşılıklarıyla birlikte 

ortaya koyacağımız bu çalışmada Rus ve Türk dil bilimcilerin yapmış oldukları çalışmaların 

ışığında bu konunun her iki dildeki yansımalarını, benzerliklerini ve farklılıklarını işlevsel bir 

yaklaşımla incelemeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Durum kategorisi, Bitmişlik-bitmemişlik, Fiil, Morfoloji,  Fiil kategorisi 

 

 

 

 

Yabancı Dilde Dinleme Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi 

Mustafa Polat 

Bahadır Erişti 

 

Bu araştırma, yabancı dil öğrenen bireylerin yabancı dilde dinleme etkinlikleri sürecinde 

yaşadıkları kaygı düzeyini belirlemek amacıyla kullanılacak, geçerlik ve güvenirlik sınamaları 

yapılmış, özgün bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ölçek geliştirme süreci, iki farklı 
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örneklemde, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışması yoluyla, aşamalı bir süreçte 

gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi çalışması, bir devlet üniversitesinin yabancı diller 

yüksekokulu İngilizce hazırlık sınıflarında, farklı kur düzeylerinde öğrenim gören 415 

öğrenciden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda, toplam varyansın %53.20’ini 

açıklayan üç faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Toplam 18 maddeden oluşan ölçeğin iç tutarlılık 

katsayısı ise .90’dır. Ölçekte yer alan maddelerin, madde faktör yükleri, en yüksek .84 ve en 

düşük madde yükü .50 olmak üzere değişkenlik göstermektedir. Ölçekteki faktörler ve ölçek 

maddeleri, alanyazında dinleme kaygısına yol açabileceği ifade edilen değişkenlerle uyum 

göstermektedir. Açımlayıcı faktör analizinde ortaya çıkan üç faktörlü yapının test edilmesi 

amacıyla gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi çalışması, yabancı diller yüksekokulu 

İngilizce hazırlık sınıflarında, farklı kur düzeylerinde öğrenim gören, açımlayıcı faktör analizi 

çalışmasına katılmamış 215 öğrenciden oluşan farklı bir örneklem grubundan elde edilen 

verilerle gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi çalışmasında, alanyazında sıklıkla 

kullanılan χ2/df oranı, RMSEA, SRMR, GFI, NNFI, CFI ve IFI uyum indekslerinden 

yararlanılmıştır. Bu konuda elde edilen tüm değerler oldukça iyi derecede bir uyumun varlığını 

göstermektedir. Üç faktörlü yapı, toplam varyansın %53.87’sini açıklamaktadır ve ölçeğin bir 

iç tutarlık katsayısı .90’dır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışmalarından elde edilen 

sonuçların işaret ettiği iyi düzeyde uyum, gerek bütüncül olarak gerekse de değişkenler ve 

faktörler bağlamında gözlemlenen iç tutarlık katsayılarının iyi düzeyde olması, geliştirilen 

ölçeğin, yabancı dilde dinleme kaygısının ölçülmesi amacıyla kullanılabilecek, özgün, geçerli 

ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dilde dinleme becerileri, yabancı dil kaygısı, yabancı dilde 

dinleme kaygısı, kaygı ölçeği, üniversite öğrencileri 
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Turkish and Polish Novice English Language Teachers’ Struggles, Emotions and Coping 

Strategies  

Müzeyyen Nazlı Güngör 

Sumru Akcan 

 Dorota Webrinska 

 Malgorzata Ekiert 

 

This cross-cultural exploratory study investigates the Turkish and Polish novice English 

teachers’ struggles, emotions and coping strategies with professional challenges, and examines 

how these teachers’ professional identities are influenced by contexts during their initial years 

of teaching. The aim is to draw on novice teachers’ reflections about emotions, experiences, 

challenges, and coping strategies so as to reconceptualise their emerging professional identities 

with the use of critical incidents as a data collection and reflection tool. The participants were 

thirty-four novice English language teachers (23 Turkish and 11 Polish) working with K-12 

learners in culturally, socially, economically and historically diverse regions of Turkey and 

Poland. The data for the study were collected simultaneously in both countries during three 

months in the spring term of 2016-17 academic year. They were generated from two sources: 

1) critical incidents of novice teachers, and 2) online and/or oral interviews with these teachers, 

which was followed by a comprehensive cyclical data analysis. The positive and negative 

experiences related to classroom management, teaching practices, learning issues, teacher 

incompetency and L1-L2 use shaped novice language teachers’ identities in this study. The 

findings suggest that creating interactive and reflective learning contexts for the novice teachers 

will help them easier adapt to their new school settings and better establish their professional 

identities. Through encouraging systematic reflection on their experiences, novice teachers 

improved their understanding on diverse issues which they had encountered in the early years 

of teaching. The critical incidents, which feature the coping strategies and alternative ways to 

turn a negative incident into a positive outcome, can be suggested as part of the practicum 

component in pre-service language teacher education programmes. 

Keywords: novice teachers, challenges, strategies, critical incidents 

Note: This study was funded by ILTERG Erasmus+ Project in collaboration with the Ministry 

of European Union and National Agency.  
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Exploring 4th Grade ELT Students’ Professional Identity Formation through the 

Perspectives of Critical Incidents 

Müfit Şenel 

Büşra İlgör 

 

This study aims at exploring the professional identities of six ELT students during their teaching 

practicums at Gazi Anatolian High School in 2017-2018 semester. Semi-structured interviews 

were used as the main data collection of this study and they were conducted from March to May 

2018, once a week over ten-week practicum. The questions were produced from the 

participants’ written reflections on their classroom practice, which suggested understanding of 

the teaching profession. Their permission were obtained for interviewing and to be interviewed 

and transcribing. In each interview, participants were encouraged to reflect upon their teaching 

practice, their interaction with students, practicum teacher and supervisor, and how they viewed 

themselves. This process lasted approximately 20-25 minutes each time. The results showed 

that some internal and external factors influenced their professional identity. Additionally, it 

was found that critical incidents could be used to spot the changes in the participants’ 

professional identity formation processes. 

Keywords: Professional identity, critical incident, ELT 

 

 

 

The Awareness of ELT Students about Using Instructional Technologies 

Müfit Şenel 

  

Depending upon the requirements of the 21st century, it is inevitable that instructional 

technologies should take place in our schools. It is obvious that multiple learning/teaching 

environments provide life-long and long-lasting opportunities as mentioned in the new English 

Learning Curriculum proposed by MEB. Therefore, this case study tries to elicit the opinions 

of the students at Samsun Ondokuz Mayıs University concerning their own use of Instructional 

Technologies. Participants were randomly selected among 3rd and 4th grade ELT students. Since 

this is a qualitative study, as data collection tools  semi-structured interviews were used to get 

the opinions of the participants. As a result of the interviews conducted with the participants, it 

has been revealed that computers is the first thing to come to their minds when they heard the 
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phrase information technologies. Some students confessed that they do not know what 

instructional technology means and do not find themselves capable and sufficient enough in the 

use of instructional technologies.  A plenty number of participants stated that they prefer using 

visual and audio-visual materials. Some suggestions were also stated in the conclusion section 

of the study. 

Keywords: awareness, instructional technologies, ELT 

 

 

Effect of Turkish Medium Instruction in Teaching Formal Mail Writing:  

A Sample of ESP Lesson 

Naile Erdoğan 

Alev Erenler 

Yeliz Yazıcı 

 

Corporations have many diverse forms of communications with other companies and 

within the corporation. One of these forms is e-mail and writing an e-mail has some criteria in 

formal formats. The e-mail should be clear, specific for the topic and the person. The subject 

of the study is giving these formats in a Turkish medium instructed lesson content in fashion 

design programme. By applying this study it was aimed to define the effect of Turkish medium 

instruction over the e-mail writing in a foreign language.  Before the introduction of the e-mail 

formats, four different subjects are defined which are possible e-mail subjects of a textile and 

fashion firm. The participants first are asked to write an e-mail related with the given subjects 

by the instructor. Then the e-mail formats for each subject are studied for four weeks, one 

format for one week. The first week the participants are asked to write an e-mail about giving 

information within the company or to another partner. The students write their samples in 

Turkish first and then three different lecturers make revisions in terms of format and grammar. 

After the revision, participants are asked to write English version of the revised e-mail formats 

and the process continues for four weeks with other defined subjects. At the end of the 

application the grammar and content harmony in the English versions of the e-mails are 

evaluated and the results will be discussed in detail. 

Keywords: Turkish medium instruction, ESP, Writing skills 
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Lise Öğrencilerinin Kültüre Yönelimi 

Nalan Kızıltan 

Emine Özlem Kılıçaslan 

 

Bu çalışmanın amacı, İngiliz Festivallerini (özel Günlerini) kültür öğretiminde yöntem olarak 

kullanarak öğrencilerin kültürel farkındalılığını arttırmaktır. Bu çalışma için en çok bilinen 10 

tane İngiliz festivali gelişigüzel seçilmiştir. Çalışmada, 73 öğrenci yer almıştır. Öğrenciler 

deney grubu ve kontrol grubu olarak üzere iki gruba ayrılmıştır. Öğrencilerden 33’ü deney 

grubunda, 40’ı kontrol grubunda yer almıştır. Deney grubuna kültür öğretimi İngiliz festivalleri 

ile ilgili geliştirilen aktivitelerle öğretilirken, kontrol grubuna kültür öğretimi geleneksel 

yöntemlerle müfredatları doğrultusunda yapılmıştır. Çalışmanın başında iki gruba da, birinci 

bölümü “Kültürel Farkındalılık” ve ikinci bölümü “Kültürel Yeterlilik” olmak üzere iki 

bölümden oluşan “Kültürel Farkındalılık Testi” verilmiştir. Kültürel farkındalılık ve kültürel 

yeterlilik açısından anlamlı bir fark olup olmadığını görmek için, “Kültürel Farkındalılık Testi” 

çalışmanın sonunda tekrar deney grubuna verilmiştir. Bu testlerden elde edilen veriler SPSS 21 

Windows paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara 

göre, İngiliz festivallerini kullanarak kültür öğretiminin, öğrencilerin kültürel farkındalılığını 

ve motivasyonlarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kültür öğretimi, Kültür farkındalılığı, İngiliz festivalleri, Motivasyon 

 

 

The Impact of Visuals in A2 Level EFL High School Exams 

Nalan Kızıltan 

İbrahim Kayacan 

 

The main aim of this study is to discuss whether the types of visuals used in A2 level EFL high 

school exams affect students’ academic achievement. 80 high school students in a public 

Anatolian high school took part in this study. 40 students in the experimental group took an 

exam the questions of which were accompanied by visuals while 40 students in the control 

group were given the achievement test without visuals. The study shows that the students 

comprehend the questions better and answer them more correctly when the questions in the 

exam are presented with visuals. Based on the findings, the visuals as a language cue in EFL 

exams seem to have affected the students’ comprehension competence. 

Keywords: Visual(s), A2 level EFL exam, language test  
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Vocabulary Learning via Video Recording as a  

Task-Based Activity in the FLL Classroom 

Necla Karaca 

Hatice Cingiloğlu 

 

Integrating technology to the process of second language acquisition has been one of the prior 

aims for language teachers recently. Thus, a great number of language learners now experience 

the combination of technology and classroom instruction, especially vocabulary learning during 

the learning process. There have been many studies about how to use new technological 

developments to learn vocabulary, but using video recording as a task- based activity for 

vocabulary learning is lacking in the field. This paper highlights the role of video recording via 

mobile phones in the process of vocabulary learning. The study was conducted as a quasi-

experimental research at a secondary school in Bursa in 2017-2018 education year. Two 8th 

grade classes were selected randomly as experimental group (n=36) and two 8th grade classes 

were selected as control groups (n=49). Pre-test and post-test were applied to each group and 

the results were analyzed by using t-test in SPSS 20.0. The results reveal that there is a 

significant difference between post-tests of each group, but the effect size is larger in the 

posttest scores of experimental group which produced videos by using the vocabulary in the 

class as a task based activity. This study indicates that using technology such as video recording 

can increase the students’ vocabulary learning achievement and also implies that technology 

can be integrated into language classes to contribute the motivation of students. Moreover, the 

study has implications for language teachers and researchers conducting classroom research. 

Keywords: CALL, ICT, video recording, mobile phone, vocabulary learning, task-based 

learning. 

 

Türkçede Fiilimsilerin İstem Bilgisi ve Söz Dizimi 

 Nuh Doğan 

   

İstem (valency) sözlüksel unsurların, özellikle de fiillerin belirli sayıda ve tipte üye alma 

kapasitesini ve bu üyeleri yönetebilme doğal gizil gücünü ifade eder. Fiillerin gerek duyduğu 

söz dizimsel ve anlam bilimsel üyelerin sayısı ve türü onun istem bilgisini oluşturur. Her fiilin 

belirli bir istem bilgisi ve cümlenin de fiilin istem bilgisine göre gerçekleşen söz dizimsel ve 

anlam bilimsel bir yapısı vardır. Fiiller gibi onlardan türeyen ve dil bilgisel sözcük türü 

değişimine uğrayan fiilimsilerin de bir istem bilgisi ve söz dizimsel ve anlam bilimsel bir yapısı 
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vardır. Fiilimsiler bu potansiyeli türediği fiilin isteminden miras olarak devralır. Fiilimsiler 

istem bilgisini her ne kadar türediği fiilden devralsa da maruz kaldığı sözcük türü değişimine 

bağlı olarak fiilimsilerin istem bilgisinin de değişime uğradığı ve söz diziminde taşıma 

(movement) ve yükselme (raising)  olaylarının gerçekleşmesine yol açtığı görülür.  Taşıma ve 

yükselmenin, fiilimsilerin meydana getirdiği istem yapılarıyla temel dil bilgisel yapıların kimi 

zaman çakışmasıyla kimi zaman da uyuşmasıyla ortaya çıktığı söylenebilir. Bu, fiilimsi 

türlerinin farklı istem bilgisinin ve söz dizimsel yapılarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Bununla birlikte fiilimsilerin farklı derecelerde adlaşma (nominalization) potansiyellerini 

vardır. Adlaşma fiilimsilerin türediği fiil biçiminden devraldığı istem bilgisinin korunmasını 

etkilemektedir. İsim-fiillerin adlaşma potansiyelinin sıfat-fiillere ve zarf-fiillere nazaran daha 

yüksek olması onların istem bilgisindeki değişiminin daha köklü olmasına yol açmıştır. Bu, 

isim-fiillerin sıfat-fiillere ve zarf-fiillere nazaran daha farklı söz dizimsel yansımalarının 

olmasını sağlamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe fiilimsiler, istem bilgisi, söz dizimi, taşıma, yükselme 

 

 

 

2018 İlkokul ve Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın Amaç-Kazanım İlişkisi 

Bakımından İncelenmesi 

Nurullah Şahin 

 

Başarılı bir eğitim-öğretim süreci oluşturabilmenin en temel şartı; bu sürece ve süreç 

içerisinde karşılaşılması muhtemel durumlara yönelik planlanmış bir program yapmaktan 

geçer. Öğretim programı; “okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan, bir dersin 

öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneği” (Demirel, 2004:4) olarak 

tanımlanmaktadır. Her ders için ayrı ayrı oluşturulan ve o dersi en ince ayrıntılarına kadar 

düzenleyip planlayan öğretim programları, tüm dinamikleri birbiriyle uyumlu ve orantılı olacak 

şekilde oluşturuldukları takdirde başarıya ulaşacaktır. Aksi takdirde program sayesinde 

ulaşmayı planladığımız amaçlara ulaşabilmemiz söz konusu olamayacaktır.  

Bu çalışmanın amacı; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan 

İlkokul ve Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımların, programın özel 
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amaçlarını karşılayabilme düzeyini belirlemek ve hangi kazanımın hangi amaçla ilişkili 

olduğunu ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda, ilgili programda her sınıf düzeyi için ayrı ayrı 

belirtilmiş olan kazanımlar tek tek okunmuş ve her bir kazanımın içeriklerine göre, 2018 İlkokul 

ve Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 10 adet özel amacından hangisiyle ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra ise, araştırmacı tarafından yapılan bu sınıflandırma, doktor 

unvanına sahip üç alan uzmanına gönderilmiş ve uzmanlardan bu kategorilendirmeyi 

değerlendirmeleri istenmiştir. Uzmanlardan alınan dönütler doğrultusunda kazanım-özel amaç 

ilişkisini belirten sınıflandırmaya son şekli verilmiştir. Bundan sonrasında ise, araştırmacı 

tarafından oluşturulan ve uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilen sınıflandırmadan yola 

çıkılarak elde edilen bulgulara yönelik istatistiki bilgiler, çeşitli tablo ve görseller aracılığıyla 

dikkatlere sunulmuştur.  

Nitel araştırma ürünü olan bu çalışma, tarama modelinde planlanmıştır. “Tarama 

modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde 

ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası 

gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun bir biçimde 

gözleyip belirleyebilmektir.” (Karasar, 2006:77). Araştırmada amaç-kazanım ilişkisi 

belirlenirken içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır.  

Çalışmanın bulgular bölümünde, içerik analizi yöntemi ile ulaşılan bulgulara yönelik 

istatistiki bilgiler ile birlikte araştırmacının da bu bulgulara yönelik yorumları ve çıkarımları 

dikkatlere sunulmuştur.  

Çalışmanın son bölümünde ise, çalışmadan elde edilen sonuçlara, bu sonuçların ışığında 

ulaşılan yorumlara ve önerilere yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 2018 İlkokul ve Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı, özel amaçlar, 

kazanımlar.  

 

Tükiye’deki Karadeniz Üniversitelerinin Çeviri Politikaları 

Onur Özcan 

 

Gerek AB üyelik süreçlerine uymanın gerekse dünyaya açılmanın doğuracağı koşullar, son 

yıllarda Türkiye’deki yükseköğretim alanında uluslararasılaşma politikalarının hızlanmasına 

neden olmuştur. Üniversitelerin hem akademik hem idari anlamda uluslararası platformlarda 

yer alması ve cazibe merkezlerine dönüşmesinin yolu uluslararası bir üniversite kimliği 
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edinmekten geçer. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu, 30 Haziran 2017’de 2018-2022 yıllarını 

kapsayan ve yükseköğretimde erişim, kalite ve kurumsal kapasite konularına önem veren 

“Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi” başlıklı bir çalışma yayınlamıştır. 

Çalışmada uygulanan güçlü ve zayıf yönlerimiz ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizinde 

özellikle zayıf yönlerde ortaya çıkan yabancı dilde program eksikliği, yabancı dil bilen 

akademik ve idari personel yetersizliği, yabancı dilde bilgilendirme gibi konular ön plana 

çıkmıştır. Yabancı dille ilgili olan bu konulardan, üniversitelerde yapılan akademik ve idari 

çalışmaların uluslarararası seviyede yayılabilirliğinin yanı sıra uluslararası işlerin, projelerin ve 

ortaklıkların yürütülmesinin önemi de ortaya çıkar. Tabii ki tüm bu işleyiş üniversitelerin 

yabancı dil politikalarını ilgilendirdiği gibi çeviri politikalarını da kapsar. Bu yüzden, bir 

ülkenin en yüksek öneme sahip öğretim kurumları olarak üniversitelerin,  uluslararasılaşma 

sürecinde en çok ihtiyaç duyacağı eylem, çeviri eylemi olacaktır. Dışa açılım olarak ta 

adlandıracağımız uluslararasılaşma ilkesi, üniversitelerin kendini her türlü alanda çeviri yoluyla 

yabancı dilde ifade etmesini, tanıtmasını ve gerekli bilgileri aktarmasını da içerir. Bu çerçevede, 

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan üniversitelerde önceden Çevirici kadrosunda bulunan ve şuan 

görevlerine Öğretim Görevlisi olarak devam eden öğretim elemanlarıyla ve Üniversitelerin üst 

yönetiminde bulunan idari personelleriyle Üniversitelerinin çeviri politikalarını görüşme 

yaparak değerlendirmeye çalışacağız. Bir nitel araştırma tekniği olarak uygulayacağımız 

görüşme yöntemiyle ve bu uygulamamıza dahil olacak üniversitelerle birlikte, bölgenin çeviri 

politikasını görüşmemizdeki sorular çerçevesinde ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.  

Anahtar Kelimeler: Çeviri Politikaları, Uluslararasılaşma, Karadeniz Üniversiteleri, Çevirici, 

Görüşme Yöntemi. 

 

 

 

Mapping the Use of SRS and Exploring Its Impact on  

Vocabulary Retention in Flipped Learning Context 

Onur Ural 

Cemil Gökhan Karacan  

Claire Shirin Karaz 

 

Student Response Systems and flipped classrooms have been used in various educational 

contexts and several studies have been conducted to search into the effectiveness of SRS and 

flipped classrooms in language teaching. However, the studies on the use of SRS in flipped 
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language classroom contexts are rather scarce. Therefore, this study explores the integration of 

SRSs and flipped classroom in Turkish context. The study specifically aims to find out whether 

there will be a difference in vocabulary retention between students who use SRS (Student 

Response System) and those who do not in a flipped classroom context. The participants of this 

study were students of English studying at an international Italian private school located in 

Turkey. In the collection of data, both qualitative and quantitative techniques were utilized. 

Students’ vocabulary retention was measured through post- and delayed-tests through 

Vocabulary Knowledge Scale by Wesche & Paribakht (1996). Students’ attitudes toward the 

use of SRS were investigated through semi-structured interviews. Results showed that the 

experimental group students outperformed the control group students in retention of selected 

vocabulary items. The study has some pedagogical implications for language teachers, 

curriculum designers and teacher development programs.  

Keywords: Vocabulary Retention, Flipped Classroom, Student Response System 

 

 

Tarihteki İzole ve Vahşi Çocuk Vakalarının Anadili Edinimi ve Yabancı/İkinci Dil 

Öğrenimi Alanlarına Sağladığı Katkılar 

Özay Önal 

 

Bu bildiride, tarihteki izole ve vahşi çocuk vakalarından elde edilen bilgi ve 

deneyimlerin yakın tarih ve günümüz anadili edinimi ve yabancı/ikinci dil öğrenimi 

çalışmalarına sağladığı katkılar konu edilecektir. 

“İnsanın doğasını” araştıran bilim dallarının en temel sorunu insan üzerinde deney 

yapabilmenin zorluğudur. Dolayısıyla, “Çocuklarda anadili gelişiminin doğal akış içinde 

gerçekleşmemesi ne gibi sonuçlar doğurur?” gibi bir soruya deneysel bir araştırmayla yanıt 

verilmesi düşünülemez. Ancak, anormal koşullar altında sağlıklı anadili deneyimlemesi 

gerçekleştirememiş veya geç bir evrede anadili ile tanışabilmiş, alanyazında izole ya da vahşi 

çocuk diye adlandırılan çocukların durumu yukarıdaki sorunun yanıtını belli düzeyde 

verebilmektedir. Bu vakalardan bazıları geçmişleri hakkında hiçbir şey bilinmeyen, kırsal 

alanda tesadüfen bulunmuş ve muhtemelen hayvanlarla büyümüş vahşi çocuklardır (örn. Peter, 

Victor, Amala ve Kamala Kardeşler.) Bu çocukların asla sosyalleşemedikleri, anadillerini 

öğrenemedikleri ve beden dili ağırlıklı, hayvanımsı bir iletişimsel davranış biçimi sergiledikleri 

görülmüştür. Diğer bazı vakalarda ise, aslında normal koşullarda dünyaya gelmiş ancak 

ebeveynleri tarafından kimi nedenlerle izole edilmiş (örn. Genie) veya sağlık nedenlerinden 
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ötürü izole olmuş (örn. Helen Keller) çocuklarla karşılaşılmaktadır. Bu tür çocuklar için, o 

günün bilinenleri çerçevesinde gerçekleştirilen dilsel sağaltım çalışmaları dil yetisinin doğası 

hakkında çok önemli ipuçları içermektedir.  

Lenneberg’in (1967) Kritik Dönem Varsayımına göre, çocuklarda sağlıklı anadili 

edinimi ancak ergenliğin başlangıcına kadar mümkündür. Geçici bir süre için açık kalan bir 

“fırsat penceresi” olarak da adlandırılan bu sürecin sonlanmasıyla birlikte beyin esnekliğinin 

gittikçe azaldığı ve beyinde işlevsel yanallaşmanın giderek tamamlandığı yeni bir dönem 

başlar. Mayberry, Lock& Kazmi (2002)’ye göre dil öğrenme yetisi erken dönem beyin gelişimi 

ve dili deneyimleme arasındaki etkileşimden beslenmektedir ve yaşamın erken dönemlerinde 

dil deneyimleme olanağı bulunamadığında bu yetin esasen ulaşabileceği seviyeden geride 

kalmaktadır.  

İzole ve vahşi çocuk vakaları, Kalıtsalcılık-Çecrecilik (Nature-Nurture) tartışmaları 

içinde de kendine yer bulmuştur. Doğum öncesinden getirilen “kalıtsal özelliklerin” mi yoksa 

ve “çevresel faktörlerin” mi bilişsel gelişiminde belirleyici olduğu tartışmaları sürmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, zihin, anadili, ikinci dil, yabancı dil, kritik dönem varsayımı, 

vahşi çocuklar, izole çocuklar 

 

Çocuk Dili Verisinden Hareketle Ad Tamlamalarının Birleşiklere/Alt Düzey Ulamlara 

Dönüşme Süreci Üzerine Kimi Saptamalar 

Özay Önal 

 

Bu bildiride, yazarın 2016 yılında sonuçlandırdığı doktora çalışmasından elde edilen 

veri tabanından yola çıkılarak, anadili edinimi sürecinin geç evreleri olan ilkokul ve ortaokul 

çağı çocuklarında birleşiklere/alt düzey ulamlara dair edimsel gelişim konu edilecektir. 

Yazarın “çocuk ulamları” olarak da adlandırdığı kısmi veri tabanının elde edildiği 

çalışma, ilk ve ortaokul çocuklarının taksonomik ilişkileri düzenleme becerilerini 

gözlemlemiştir. ÜST ulam>TEMEL ulam>ALT ulam şemasına sahip, üç bölümlü basit bir 

taksonomi şeması (örn. Mobilya>Masa>Mutfak masası) esas alınarak üç tip sormaca 

düzenlenmiştir. Sormacaların her birinde bir ulamsal düzey üzerine yoğunlaşılmıştır. Örneğin, 

ALT düzey ulamlara yoğunlaşılan birinci tip sormacada, Meyve>Üzüm>?  gibi bir taksonomiye 

uygun bir alt ulam yazılması beklenmiştir. Bu konuma yeşil üzüm, siyah üzüm, kuru üzüm, yaş 

üzüm, çekirdekli üzüm, çekirdeksiz üzüm gibi, ulamlaşmış (kategorileşmiş), dilsel olarak 

dondurulmuş ve tamlamadan birleşik olmaya geçiş yapmış örneklerin yazılması beklenmiştir. 

94



Ancak, yazılan uygun örneklerden daha fazla ulamlaşamamış küçük üzüm, güzel üzüm, 

tabaktaki üzüm gibi, tamlamaların yazıldığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda öne çıkan diğer 

bazı ulamlaşamamış örnekler; açık alan düğünü, daire saat, on kişilik yakan top, esnek gözlük, 

çıngıraklı saat, kapalı dondurma, dükkan hırsızıdır. Araştırmaya katılan ilkokul 2. ve 4.; 

ortaokul 6. ve 8. Sınıf öğrencilerinin sonuçları değerlendirildiğinde yaşa koşut olarak uygun alt 

ulam yazma görünümünün net bir biçimde arttığı gözlemlenmiştir. İlkokul birinci sınıfa 

başladığında, hiç de küçümsenmeyecek bir dilbilgisel anadili edimi sergileyen çocukların 

aslında anadillerine ait sözcüksel edinim süreçlerini henüz tamamlamadıkları ve bu edimin 

muhtemelen en fazla tamamlanmaya ihtiyaç duyulan kısmını alt düzey ulamların/ bileşikler 

oluşturduğu gözlemlenmiştir. 

Dil sistemine “Üst, Temel ve Alt düzey ulamlardan oluşan bir bütün” gözüyle 

bakıldığında, anadili ortamına doğan çocuğun zorunlu olarak yaşadığı sürecin, kendisine 

sunulan anadili ulamlarını öğrenmek olduğu tartışmasız bir olgudur. Türkçe ortamına doğmuş 

bir birey, “Türk kahvesi” sevmemek ve içmemek özgürlüğüne sahipken, onu “bilmemek” 

özgürlüğüne sahip değildir. Ancak ulamların öğrenilmesi, diğer bir deyişle sözcük dağarcığının 

genişlemesi, anadilinin dilbilgisini öğrenmekten çok daha uzun bir sürece yayılmaktadır. Bu 

süreçte, ulamlaştırma (categorization), baskınlık (salience), pekişme (entrencment) gibi bilişsel 

süreçler devrededir. 

Anahtar Kelimeler: Anadili edinimi, tamlamalar, birleşikler, üst ulamlar, temel ulamlar, alt 

düzey ulamlar. 

 

 

 

Fransa’da MOOCs ve Yabancı Dil Dersleri 

Özge Karacadal 

 

Açık ders kaynakları hem ücretsiz olmaları hem de herkesin eşit olarak ulaşabileceği 

kaynaklar oldukları için eğitimde yerleri ve etkileri yadsınamaz. Bu kapsamda bağlantıcılık 

(connectivism) yaklaşımından da etkilenerek ortaya çıkan Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler 

(Massive Open Online Courses) 2008 yılından itibaren kullanılmaktadır. Gönderme yaptığı 

kavramlara bakılırsa, öncelikle çok fazla sayıda öğrenen bu derslerden yararlandığı için kitlesel; 

internet ağları üzerinden erişebilme imkânı sunulduğu için çevrimiçi; öğrenenler eşit bir 
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konumda bulunduğundan ve mega sınıflar kullanılmasından dolayı açık kelimeleri tercih 

edilmiştir. 

Çalışmanın amacı genel anlamda MOOC kurslarını tanımlayıp, ardından Fransa’da 

Yabancı Dil alanında yürütülen MOOC kurslarını incelemektir. France Université Numérique 

Platformu (FUN), Cavilam Vichy de l’Alliance Française ve Nantes Üniversitesi MOOC 

platformu gibi bu konuda Fransa’da önde gelen platformlarda verilen yabancı dil dersleri 

ayrıntılı olarak gözlemlenecektir. FUN platformunun toplamda yüz civarı kurumla anlaşması 

bulunmakta; bu kurumlarla birlikte FUN platformunda MOOC kursları yürütülmektedir. 

Yabancı dil olarak Fransızca öğretim/öğrenim platformu olan Cavilam Vichy de l’Alliance 

Française ise Fransız Kültür Merkezi ve adında da belirtildiği gibi Fransızcanın yabancı dil 

olarak öğretilmesini teşvik eden bir uluslararası kuruluş olan Alliance Française işbirliğiyle 

çalışmaktadır. Kursu takip edenlerin Cavilam-Alliance Française’den ‘Devam Sertifikası’ ve 

‘Başarı Sertifikası’ talep etme imkânı da bulunmaktadır. Bu platformlardaki kurs modülleri çok 

çeşitli pedagojik kaynağı, videoları, pedagojik fişler gibi ek kaynakları, sınıfta uygulamaya 

yönelik fikirleri, kazanılan becerileri doğrulamaya yönelik testleri, öğretmenlerin formasyon 

tecrübesini zenginleştirmeyi amaçlayan tartışmaları kapsar. 

Uzaktan eğitimin bir parçası olan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekler nitelikte olan 

Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler’in; bireysel öğrenmeyi desteklemeleri, fırsat eşitliği 

sağlamaları, teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştirilmeleri ve ücretsiz olarak 

sunulmalarından dolayı bu kurslar birçok ülkede kullanılmakta olup; günümüzde yabancı dil 

eğitimine önemli bir katkı sağlamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: MOOCs (Massive Online Open Courses), Fransa, Yabancı Dil Dersleri 

 

 

Molière’in Eserlerinde Yapmacıklık, Sahtekârlık ve İkiyüzlülük İzlekleri: ‘‘Kibarlık 

Budalası’’ ve ‘‘Hastalık Hastası’’nın İncelenmesi 

Özge Karacadal 

 

Molière’in Kibarlık Budalası tiyatro eserini oluşturmasında XIV. Louis ve Osmanlı elçisinin 

etkileri olduğu rivayet edilir. Başroldeki Monsieur Jourdain, kendisini asilzade gibi göstermeye 

çalışan ve bunun için çeşitli dans, müzik, felsefe gibi dersler alan bir burjuvadır. Asilzade gibi 

görünmek için para dökmediği insan kalmasa da yine de bunu başaramamaktadır. Molière, 

Monsieur Jourdain’i komik duruma sokarak hem izleyicisini güldürür, hem de onu ahlak ve 

toplum üzerine düşündürür. İnsanın ait olduğu sınıf, toplum içerisinde bilgili, görgülü ya da 
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saygın bir kişi olarak kabul edilmesi için bu kadar mı önemlidir? Aslında oyunda başka bir 

kişinin (Cléonte) ağzından bu sorunun yanıtını duyarız: ‘‘Olmadığımız biri gibi görünmeye 

çalışmak korkaklıktır’’. 

Hastalık Hastası’na gelince, bu oyunda da kendisini sürekli hasta sanan ve devamlı doktorlara, 

eczacılara para yediren Argan isimli bir adam karşımıza çıkar. Büyük kızı Angélique’i sevdiği 

kişiyle değil de kendi istediği kişiyle evlendirmek ister; nedeni de Argan’ın kendisini hasta 

sanması, kızını evlendirmek istediği gencin babasının doktor olması ve ailecek zengin olmaları. 

Bu sayede Argan dilediği kadar muayene olabilecek, reçete yazdırabilecek, karşı tarafın 

zenginliğinden de yararlanabilecek, kısacası kendi emellerine ulaşmış olacaktı. Kızıyla 

evlendirmek istediği Thomas Diafoirus ise ezberlediği iki-üç cümleyi bile bir araya getirip 

söyleyemeyen; söylese bile yanlış kişiye söyleyen biridir. 

Çalışmanın amacı, Molière’in son eserlerinden olan Kibarlık Budalası ve Hastalık Hastası’nın 

ahlakî ve eğitici yönünün vurgulanması ve Molière’in söz konusu eserlerinin Fransız, hatta 

dünya edebiyatındaki önemine dikkat çekilmesidir. Ayrıca, eserlerde geçen insanların ikiyüzlü 

veya yapmacık davranışlarının tespiti, karşılaştırılması ve bu izleklerin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu iki eserinde de Molière, XIV. Louis’yi eğlendirmek için perde aralarına 

müzikler, baleler yerleştirmiş; tiyatro eserlerinin uygun gördüğü yerlerinde ise XIV. Louis’nin 

isteği doğrultusunda bazı şeylere gönderme yapmış; ya da kendi bakış açısına göre 

insanoğlunun bazı gülünç durumlarını aktarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Molière, yapmacıklık, sahtekârlık, ikiyüzlülük 

 

 

 

 

Translation Revision Policies of Professional  Translation Companies in Turkey 

Özgür Şen Bartan 

Caner Çetiner 

Selim Ozan Çekçi 

 

Translation revision is an essential part of professional translation not only in terms of its 

business function to maintain an optimum level of quality and to increase the number of clients 

and profits of the company but also of its training function to ensure their professional 

development. One of the most significant current discussions in translation training and 

assessment is appropriate assessment instruments concerning the quality of a revision (Van 
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Rensburg, 2017). Empirical studies are relatively less in view of the increasing volume of 

materials to be translated and the need for the revision of these translated materials. Thus, the 

essence of empirical studies that cover the issues in the real market increases still more. In this 

particular study, expectations, decisions and strategies of translation companies regarding 

revision are analyzed with the help of a questionnaire survey adopted from Rasmussen and 

Schjoldager (2011) and slightly modified to reflect the specific situation in Turkey. The 

translation companies are selected according to the pre-defined criteria and they are given a 

floor to submit their further views with an interview survey. According to the data derived from 

the questionnaire and interview surveys, revision policies and expectations of professional 

translation companies are defined so that both a general and a closer overview of revision 

strategies in Turkey are gained. The results indicate the general tendencies of translation 

companies regarding unilingual and comparative revisions, and specifically parametres of 

revision of translation (Mossop, 2007; Mossop, 2014). 

Keywords: Translation revision, unilingual revision, comparative revision, revision 

parameters, translation quality assessment 

 

 

Explicit Lexical Collocation Teaching in Translation 

Özgür Şen Bartan 

 

This study tries to explore the effects of teaching lexical collocations (verb+noun) explicitly 

through a teaching programme in a translation education context. The collocation teaching 

programme is named as Lexical Collocation Teaching for Translation (LCTT). The 

implementation of LCTT programme to the students of Translation and Interpreting in English 

took 10 weeks totally, including pre-post-tests; finding verb +noun collocations from an English 

novel through a concordance tool, Compleat lextutor (http://lextutor.ca/concordancers/); 

spotting and analysing verb +noun collocation pairs from a Turkish detective novel and its 

English translation; translating sentences consisting of verb+noun lexical collocations which 

were found specifically difficult for Turkish learners (Nişancı, 2014; Şen Bartan, 2017; Vural, 

2011), and lastly, translating Turkish literary texts and listing and analysing verb+noun 

collocations used throughout the source and the target text (bilingual collocation lists). It is a 

quasi-experimental research design which uses the one-group pre-test-post-test only design 

(Creswell, 2014). The results of the study indicate that LCTT programme has a positive effect 
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on both students' awareness of lexical collocations and translation performance of verb+noun 

lexical collocations. 

Keywords: lexical collocation, translation training, explicit teaching, literary translation, 

concordance tool 

 

 

Exploring Turkish EFL Instructors’ Perceptions on Reflective Teaching Practices 

Özlem Fakazlı 

Safiye İpek Kuru Gönen 

 

Investigating teachers’ reflective practices is of vital importance to gain insights into how 

various reflective teaching practices serve in classroom environments. The present study aimed 

to engage EFL university instructors in reflective teaching practices through various reflective 

tools and to identify their general perceptions about these practices.  Eight EFL university 

instructors from a state university participated in the study. Reflective diaries, reflective video 

analysis, and reflective peer sessions were employed in a systematic way in order to engage 

teachers in reflectivity. After using the tools following the guidelines given beforehand, their 

general perceptions were identified through written reflections, perception questionnaire and 

semi structured interviews. The analysis of the qualitative data through the Constant 

Comparison Method revealed that all of the EFL university instructors took great advantage of 

the practices that they were engaged in. Their general opinions also showed that being involved 

in reflective practices was as a significant chance in order to gain a broader understanding of 

their teaching skills and practices and contribute to their professional development in spite of a 

few negative opinions concerning time and effort needed. The participants further noticed that 

being a useful method for teachers’ growth, it can be implemented with various tools. Findings 

also indicate that reflective practices can promote professional development if they are applied 

systematically and regularly. The study provides fruitful implications and suggestions for using 

reflective practices effectively.  

Keywords: Reflective teaching, professional development, Turkish EFL university instructors. 
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A Syntactical Study on Turkish Anti-Proverbs 

Öznur Tuzcu 

 

Proverbs as short traditional and memorable sayings have been employed to express some 

obvious truths or familiar experiences for centuries and they are known as sacrosanct, not open 

to any change, so called inflexible. However, the inevitable changes in our life experience such 

as technology, mass media, appearance, even language itself lead people to modify the 

proverbs, which are known as anti-proverbs; in a way that they reflect the recent changes. 

Consequently, the anti-proverbs have become so common that Paremiologists no longer study 

older published collections of proverbs, but search for proverbial expressions of today’s world. 

Accordingly, this study aims to examine the Turkish anti-proverbs in terms of their structural 

sentence types, from a syntactic perspective. A comparison has been made in order to ascertain 

the differences found between traditional proverbs and their anti-proverbs regarding certain 

structural features. The examples of the anti-proverbs quoted in this article are in Turkish and 

were taken primarily from internet sources and non-fiction books, especially humorous 

literature.   

 

Teaching “Past Simple” via Pictograms 

Pelin Hayta  

Yeliz Yazıcı 

 

There are numerous ways of teaching grammar implicitly. Implicit learning and 

teaching processes are one of the preferred ways to enable an effective teaching learning 

environment. In this study, the chosen method is “pictogram”. A pictogram is a tool which is 

commonly used in advertisement sector. It was ınvented in Egypt and Mesopotamia before 

3000 BC. But today a pictorial representation is used to express statistics on a chart, graph or a 

computer screen. It can be an icon, a computer sign and it conveys its meaning through this 

pictorial sequences. Pictograms generally has a message or a story to be told in their order. 

There are few words or there are not any words in delivering this story. In this study, the 

pictograms are used to tell the events happened at past. The method of the study was pre-post 

test without a control group. The participants are volunteers from Graphic design programme. 

The instructor told the pictogram and the past simple grammar structure explicitly to the control 

group and the functions of the past simple tense and the pictogram samples were presented in 
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the lesson flow of the experimental group. After the application for two weeks the students are 

to prepare their own pictograms with the stories prepared in past simple explaining their 

pictorial stories. The documents are evaluated and the results of the both groups are compared 

in terms of grammar, function, pictogram printed criteria. 

Keywords: Pictograms, grammar teaching, technics in ELT 

 

 

Moliere’in “Kibarlik Budalası” (Le   Bourgeois Gentilhomme) Adlı Eseri ile Türkçe’ye 

Çevirilerinin İncelemesi 

Perihan Yalçın 

Melis Aycan 

 

Bu çalışmada, kaynak metin ile çeviri metinlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

hedeflenmiştir. Araştırma sürecinde, Molière’in Kibarlık Budalası (Le Bourgeois 

Gentilhomme) adlı eseri ile çevirisi yapılan üç ayrı eser, karşılaştırmalı olarak çeviri eleştirisi 

açısından incelenmiştir. Kaynak metinden rastlantısal olarak seçilen cümleler ile bu cümlelerin 

üç ayrı çevirisindeki karşılıkları, Gideon Toury’nin erek odaklı yaklaşımı çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonrası, erek dil ve kültüre yakınlığı açısından ikinci ve 

üçüncü çeviri eserlerin “kabul edilebilir” çeviri, kaynak metnin, dil ve kültürüne yakınlığı 

açısından birinci çeviri eserin “yeterli” çeviri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri Eleştirisi, Kaynak Dil ve Kültür, Erek Dil ve Kültür, Erek Odaklı 

Yaklaşım 

 

EFL Learners’ Perceptions of English Language  Teacher’s Roles in the Classroom 

Pınar Kahveci 

Fatma Sezgin 

 

Language teachers may not always have the traditional teacher roles, i.e., tutor, manager or 

controller (Johnson, et al., 1998) in the classroom. Teachers may take on the role of a 

participator, facilitator (Harmer, 2007), motivator (Bryne, 1986), guide, diagnostician or 

assessor (Johnson et al., 1998). Understanding how learners perceive the various roles language 

teachers take on in the classroom may be important in addressing learners’ individual needs. In 

this context, the purpose of this study is to understand English as a Foreign Language (EFL) 
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learners’ perceptions of their English language teachers’ roles in the classroom. Similarly, the 

study also aims to reveal whether EFL learners’ perceptions of their English language teachers’ 

roles change in relation to gender and their department/faculty. Semi-structured interviews were 

used to collect qualitative data. The participants were 50 students who take Foreign Language 

I-II Courses. The study group consisted of five male and five female students from different 

departments and Faculties of Sinop University; i.e., School of Tourism/Department of Tourism 

Guidance, School of Health/Department of Nursing, Faculty of Science and Letters/Department 

of Maths, Faculty of Theology and Faculty of Education/Department of Pre-School Teaching. 

Keywords: language teachers’ roles, EFL learners’ perceptions 

 

 

Using Holograms in Teaching Turkish as a Foreign Language Listening 

Pınar Kahveci 

Tuğra Karademir 

 

Listening is considered to be stressful and hard work (Chang & Read, 2006) by foreign language 

learners because listening exists in time rather than space (Flowerdew, 1994). In other words, 

learners are mainly dependent on aural input for listening comprehension when audio texts only 

are used as the listening medium. However, providing visual input may facilitate listening 

comprehension because learners may have the chance to infer meaning from gestures, mimics 

and visual background of the listening setting. In this respect, using holograms, which are three-

dimensional images created by converting regular videos into hologram videos via video 

converter software, may be instrumental in enriching learners’ classroom listening experience. 

In this context, the purpose of this study is to understand whether using holograms in teaching 

Turkish as a foreign language listening creates a difference in learners’ perception of their 

classroom listening experience. The research design was based on the phenomenological 

method, which aims to describe a lived experience of a phenomenon (Waters, 2017). The 

participants were seven Turkish as a foreign language students enrolled in Sinop University 

TÖMER course. They participated in hologram-based listening activities, designed by the 

researchers, during four weeks. Semi-structured interviews were used to collect qualitative data. 

The qualitative data is to be interpreted through structural and in vivo coding.  

Keywords: holograms, teaching listening, teaching Turkish as a foreign language 
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The Relationship between Willingness to Communicate and Use of Compensation 

Strategies: From Perspective of Pragmatics 

Rabia Torun 

 

In the process of language learning, being able to use language appropriately and naturally is 

of crucial importance. It is regarded as a key objective of language learning for communicative 

purposes in many parts of the world. To achieve this objective, EFL learners need to develop a 

repertoire of situational contexts inasmuch as language use invariably comes into being in a 

certain situation. The study of “this repertoire” – language in use – is called pragmatics. 

Language use depends on the context and pragmatics enables the learners to express their 

meaning through speech acts appropriately within the context of communication. Addressing 

the need of using language appropriately and naturally necessitates the activities based on use 

of speech acts in EFL contexts. As a logical prerequisite to involvement in these activities, 

learners need to have willingness to communicate (WTC). During the communication, learners 

may encounter several difficulties, such as missing knowledge. In this vein, learners need to 

use compensation strategies to compensate for their missing knowledge in order to keep on 

communicating. To date, there are much research to uncover the effects of use of compensation 

strategies and willingness to communicate separately, but too little attention has been paid to 

the relationship between WTC and use of compensation strategies. This study aims at adding 

the combination of pragmatic activities based on speech acts, WTC and use of compensation 

strategies to the literature. In the light of the aim of the study, it is conducted with 20 learners 

whose levels are B2 according to CEFR in a private language course. To reveal the current 

WTC and use of compensation strategies, a questionnaire was implemented as a pre-test. 

During four weeks, four pragmatic activities (one for each week) were employed and 

observation was made to collect qualitative data. At the end of four weeks, the same 

questionnaire was implemented as a post-test to unearth the effects of pragmatic activities on 

the relationship between WTC and use of compensation strategies. Data collected with 

qualitative and quantitative instruments is still being investigated.  

Keywords: ELT, pragmatic activities, speech acts, willingness to communicate, compensation 

strategies.  
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Öğretmen Adaylarının Okuma Motivasyonlarının Değerlendirilmesi: Erciyes 

Üniversitesi Örneği 

Rahime Şentürk 

Ali Göçer 

 

Bu çalışmanın amacı Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilimlerde öğrenim görmekte olan öğretmen 

adaylarının okuma görünümlerini metin türü ve okuma amacı bağlamında belirlemek ve okuma 

tutum profillerini incelemektir. Çalışma tarama yönünde nicel bir araştırma olarak 

tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sosyal 

Bilimler ve Türkçe Eğitimi bölümlerinde öğrenim görmekte olan 75 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ülper ve Çeliktürk (2013) tarafından uyarlanan 

“Motivation to Read Profile” görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 

tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır. Bu doğrultuda görüşme formu sonucunda elde edilen veriler 

IBM SPSS Statistics 21 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin normalliğine 

Chi- Square testi ile bakılıp uygun istatistiksel testler yapılmıştır. Çalışma sonucunda; öğretmen 

adaylarının %85’inin okuma güdüsünün yüksek olduğu; ödev yapmak için okuma yaptığı ve 

bu nedenle kütüphaneye gittiği belirlenmiştir. Türkçe öğretmenliğindeki öğrencilerin anlatı 

türünde, sosyal bilgiler öğretmenliğindeki öğrencilerin ise daha çok bilgilendirici metin türünde 

okuma yaptıkları bulunmuştur. ‘Her okuduğum kitapla dünya görüşüm gelişir.’ ölçütünde 

Türkçe öğretmenliğindeki öğrencilerin %75,7’si ‘evet’ seçeneğini seçerken sosyal bilgilerdeki 

öğrencilerin %73,7’sinin ‘evet’ seçeneği tercih ettikleri ve aradaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). İnternet üzerinden gazete/haber okuma güdüsü yüksek 

adayların en çok tercih ettikleri tür roman ve sınav-ders amaçlı kaynaklar olduğu tespit 

edilmiştir. Her iki bölümde de öğretmen adaylarının okuma güdülerinin yüksek olmasına karşın 

yılda okunan ve edinilen kitap sayısı, okuma saati, okuma amacı vb. ölçütlere yönelik 

tercihlerinde aradaki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. Bu nedenle her bölümün kendi 

alanına özgü ve çeşitli alanlarla ilişkili temel kitapların yer aldığı bir kitaplığı olması 

önerilebilir. Öğrencilerin başlangıç düzeyinde bu kaynaklarla beslenmesi ve farkındalık 

kazanması ilerleyen sınıflarda okuma ağını genişletebilmeleri bakımından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Okuma, okuma profili, öğretmen adayı 
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İletişimsel Yaklaşım İle Eylem Odaklı Yaklaşım Arasındaki Benzer ve Farklı Yanlar 

Rıfat Günday 

Ahmet Aycan 

 

Bazıları İletişimsel Yaklaşım ve Eylem Odaklı Yaklaşımı aynı yöntem gibi 

değerlendirmektedir. Böyle bir değerlendirmeye varılmasındaki başlıca nedenler; her iki 

yaklaşımda da dört temel dil becerisinin öğretimine aynı önemin verilmesi, dört temel becerinin 

öğretimine eş zamanlı başlanılması, sözcük bilgisi, dilbilgisi ve sesbilgisinin tamamlayıcı dil 

bileşenleri olarak değerlendirilip öğretilmesi, bunlara kültürel boyutun da eklenmesi şeklinde 

sıralanabilir. Bunların yanında dilbilgisinin bir amaç değil dört temel dil becerisinin 

öğretilmesinde bir araç olarak kabul edilmesi, anadile başvurmanın bir tabu olarak görülmeyip 

gereksinim duyulduğunda yer verilebilmesi, her türlü otantik dokümanın kullanılması her iki 

yöntemin ortak yaklaşımları arasında bulunmaktadır.  

Bu iki yaklaşım, tarihsel gelişim süreçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 

doğrultusunda ortaya çıkan olanaklardan yararlanma ve materyal kullanımı, duyulan 

gereksinimler, izlenen stratejiler ve hedefler açısından farklıklar sergilemektedirler. İletişimsel 

Yaklaşımda “iletişim” yöntemin ana odağını oluştururken, Eylem Odaklı Yaklaşımda “ortak 

eylem” yöntemin odağını oluşturmaktadır. Eylemsel beceri, iletişim becerisinden daha 

karmaşık ve üst düzeyde bir performans gerektirmektedir. İletişimsel Yaklaşımda bilgi alış-

verişi için iletişim bir amaç iken, Eylem Odaklı Yaklaşımda iletişim, bilginin uygun şekilde 

kullanılarak ortak eylemin gerçekleşmesinde bir araç konumundadır. Yabancı dil eğitiminin üç 

yeni eğilimi olan “iletişim kurmak”, “birlikte yaşamak” ve “birlikte hareket etmek/ortak eylem 

gerçekleştirmek” yaklaşımlarından ilk ikisi İletişimsel Yaklaşım açısından önemli bulunurken, 

Eylem Odaklı Yaklaşımda “ortak eylem” gerçekleştirebilmek ilk ikisine oranla daha 

önceliklidir. İletişimsel Yaklaşımda dil bir iletişim aracı, Eylem Odaklı Yaklaşımda dil artık bir 

iletişim aracı olmaktan çok, bir eylem aracı olarak ve dilsel iletişim de kendisi için bir hedef 

olmayıp toplumsal eylemin hizmetindeki araçlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. 

İletişimsel Yaklaşımda dört temel dil becerisinin sıralı bir şekilde öğretilmesine ağırlık 

verilirken, Eylem Odaklı Yaklaşımda dil becerilerinin iç içe öğretimi anlayışı benimsenmiştir. 

Eylem Odaklı Yaklaşımda, eylem, etkileşim ve sosyal boyut ön planda olduğundan grup 

çalışmaları ve işbirliğine dayalı rol oyunları iletişim oyunlarından daha ön plandadır.  

İletişimsel Yaklaşımda bilgilerin ölçülmesi ve becerilerin ayrı ayrı değerlendirilmesi daha ön 

planda iken, Eylem Odaklı Yaklaşımda bilgi, uygulama ve performans boyutlarının birlikte 

değerlendirilmesi söz konusudur.  
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Anahtar Kelimeler: İletişimsel Yaklaşım, Eylem Odaklı Yaklaşım, İletişim, Görev, Eylem 

 

 

Eylem Odaklı Yaklaşımda Sınıf Dışı Öğrenim ve Öğrenen Özerkliği 

Rıfat Günday 

 

              Eğitimde öğretim kavramı ve anlayışının yerini yavaş yavaş öğrenim kavramı ve 

anlayışının almaya başladığı görülmektedir. Son yıllarda yabancı dil eğitiminde öğretim yerine 

öğrenim ön plana çıkarken, öğrenim eyleminin gerçekleştirilmesinde de sorumluluk daha çok 

öğrenene bırakılmaktadır. Artık öğretmen, bilginin zorunlu olarak kendisinden edinildiği bir 

medyatör (aracı) değil, eğitim durumunu düzenleyen bir organizatör ve danışman rolündedir. 

Öğrenen, öğretmenin dışındaki birçok bilgi edinme yollarını kullanarak doğrudan kendisi 

bilgiye ulaşabildiği gibi bu bilgiyi kendisinin özümsemesi de beklenmektedir. 

                2000’li yıllarda uygulanmaya başlanan ve temel dayanağı 2001 yılında yayımlanan 

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni olan Eylem Odaklı Yaklaşım’ın önemle üzerinde 

durduğu bazı boyutlar arasında “sınıf dışı öğrenim” ve “öğrenen özerkliği” de bulunmaktadır. 

Eskiden eğitim, öğretim ve öğrenim kelimeleri sadece okul gibi bir kurumla özdeş 

sayılmaktayken günümüzde artık bu anlayışın değiştiği gözlemlenmektedir. Eğitim, öğretim ve 

özellikle de öğrenim için zaman ve mekân kavramları önemini yitirmeye başlamıştır. Sınıf dışı 

öğrenmenin gündeme gelmesinde özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ve 

uzaktan eğitim olanaklarının artmasının etkili olduğu söylenebilir.  Web ortamında hedef dile 

yönelik eğitim amaçlı sitelerin oluşturulması ve burada çeşitli etkinliklere doğrudan katılma 

fırsatı bulunması, sosyal ağlar ve bloglar aracılığı ile hedef dilde başkaları ile iletişim kurup 

etkileşime geçebilmek ve her tür otantik materyallere erişebilmek öğreneni sınıf dışında da 

etkin olmaya yöneltmiştir. 

             Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki sözü edilen gelişmeler, ilk olarak 1970’li yıllarda 

Fransa’nın Nancy Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulamaları Merkezinde gündeme 

gelen öğrenen özerkliği fikrinin daha uygulanabilir olmasının yollarını açmıştır. İletişimsel 

Yaklaşımda da zaman zaman üzerinde durulan öğrenen özerkliği anlayışı, Eylem Odaklı 

Yaklaşımla birlikte daha ön plana çıkmıştır. Zira yabancı dil öğreneni daha çok sosyal bir aktör 

olarak değerlendiren bu yöntemin amacı öğrenenleri otonom öğrenmeye, sınıf dışında da 

işbirlikçi öğrenmeye ve gerçek ortam veya otantik dokümanları kullanmaya teşvik etmektir 
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denilebilir. Öğrenim süreci ve etkinliklerinden en az öğretmen kadar öğrenen de sorumlu 

tutulmaktadır.  

                Öğrenen, belirlenen hedefe ulaşmak için kendi öğrenim sürecini kendi bilişsel düzeyi 

ve öğrenme kapasitesine göre düzenleyebilir. Özerk öğrenmede öğrenim sadece dersle sınırlı 

kalmayıp yaşamın her anında ve her yerde gerçekleştirebilecek bir durum olarak 

değerlendirilmektedir. Eylem Odaklı yaklaşımda hangi becerilerin değerlendirileceği kadar, 

öğrenenin bu becerileri öz değerlendirme etkinlikleri çerçevesinde kendisinin 

değerlendirebilmesine olanak bulması da önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Eylem Odaklı Yaklaşım, Sınıf Dışı Öğrenim, Öğrenen Özerkliği, Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri, Otantik Doküman,   

 

 

 

 

Almanca Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları 

Rüveyda H. Çebi Kozallık 

 

Eğitim ve öğretim belli bir müfredat çerçevesinde, formasyon eğitimi almış öğretmenler 

eşliğinde yapılan sistemli uygulamadır. Eğitim sistemine dahil olan tüm öğrenciler;  bütünün 

sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Okul, öğretmen ve veli işbirliği içerisinde yürütülmesi 

gereken bu süreçte öğretmenler çok önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenler hem kendi alan 

bilgilerini aktarabilmeli hem de öğrencilere örtük olarak kazandırılmaya çalışılan becerilerde 

rol model olabilmelidirler. Öğretmenlik, ders saatini kapsayan bir iş kolu değil, hayatın her 

anına yayılması gereken, eğitimci olmanın bilincini her an taşıyarak eğitim-öğretimin en önemli 

parçalarından birisi olma özelliğini de kapsayan bir meslektir.  

Ancak, öğretmenlerin de kendilerini değerlendirebilmeleri, yaptıkları mesleğin gerekliliklerini 

ve amaçlarını zaman zaman hatırlayıp öz eleştiri yapabilmeleri gerekmektedir.  Bu sebeple bu 

çalışmanın amacı, görev yapmakta olan Almanca öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine 

yönelik bakış açılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın verileri Üstüner tarafından 2006 yılında 

geliştirilmiş olan tek boyutlu likert tipi  “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” 

kullanılarak toplanacaktır. 34 maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipidir. Araştırmada elde edilen 
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verilen spss programı ile değerlendirilecektir. Elde edilen veriler ışığında Almanca 

Öğretmenlerinin kendi mesleklerine olan bakış açıları ortaya çıkarılacak ve tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: öğretmenlik, öz eleştiri, meslek tutumları 

 

 

Almanca Öğretmen Adaylarının Kelime Öğrenme Alışkanlıkları 

Rüveyda H. Çebi Kozallık 

 

               Öğrenmek bilinçli ve belli bir hedefe yönelik yapılan bir eylemdir. Bu eylemde birey 

ne kadar sistemli olursa o kadar hızlı yol alabilir. Bireylerin kendini tanıması ve doğru yöntemi 

kullanması için öğrenme stillerini bilmesi ve kendisini bu doğrultuda değerlendirmesi 

gerekmektedir. Yabancı dil öğrenirken önem verilen unsurlardan birisi de kelime öğrenimidir. 

Bir dilin dil bilgisi yapısını bilmek bireyin o dilde kendisini ifade edebileceğini ve karşısındaki 

kişiyle iletişim kurabileceği anlamına gelmemektedir. Bu sebeple bireylerin yazılı veya sözlü 

olarak kendilerini ifade edebilmeleri için öğrenmekte oldukları dilde yeterli düzeyde kelime 

bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bunu bilinçli olarak gerçekleştirebilmeleri için ise 

kendi çalışma düzenini tanıması, nasıl kelime öğrendiğini görmesi ve farklı yöntemlerin 

olduğunu keşfetmesi gerekmektedir. 

               Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü 

öğrencilerinin kelime öğrenirken öğrenme ortamlarını nasıl düzenlediklerini, hangi yöntemleri 

kullandıklarını, kelime öğrenme hakkındaki fikirlerini, kelime çalışırken nasıl not tuttuklarını, 

kelimeleri öğrenmek için farklı duyu organlarıyla bağlantı kurup kurmadıklarını ve nasıl bir 

tekrar etme yolu izlediklerini ortaya çıkarmaya çalışacaktır.  

               Bu çalışmada  Neveling tarafından geliştirilmiş olan “Kelime Öğrenme Anketi”  

Türkçe’ye uyarlanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü’nde 

okuyan öğrencilerine uygulanmıştır.. Kelime öğrenme anketi aracılığıyla yabancı dil 

öğrencilerinin kelime öğrenirken edindikleri deneyimler ölçek yardımıyla beş farklı başlık 

altında incelenecektir. Elde edilen sonuçlar, güncel çalışmalar yardımıyla tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: kelime öğrenme ortamı, kelime öğrenme yöntemi, kelime öğrenme 

tercihleri 
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Development of Visual and Auditory Material for Prosody Ability through Feedback in 

Foreign Language Teaching 

Safa Çelebi 

İsmail Çakır 

 

It is a fact that, despite some attempts to improve the current situations of foreign language 

teaching, all students   from elementary to tertiary level have a great difficulty in achieving the 

intended results. Pronunciation can be regarded as the primary reason of this problem.  Needless 

to say, teaching grammar would not always lead to a successful communication. It is true that 

in order to be able to communicate effectively in target language teaching pronunciation along 

with four skills need to be provided properly. The research proves that a lot of English language 

learners in Turkey have pronunciation problems which mainly derive from voice and prosody 

differences existing both in Turkish and English languages. It is also widely accepted that visual 

and auditory feedback given through speech analysis software programs has a significant 

impact on developing English language learners’ prosodic and pronunciation abilities. To this 

end, this study aimed to develop visual and auditory materials of prosodic skills through 

providing feedback.  In designing the visual and auditory materials some certain chunks were 

specifically selected from the textbooks of the 5th, 6th 7th and 8th graders at Turkish state 

elementary schools. Considering the fact that correct pronunciation is the key factor in an 

effective communication, the chunks were recorded using the Audacity voice recording 

program by using an expert American speaker who speaks English as the main language and a 

professional English speaker in a sound-proofing phonetic cabin. All of the recorded chunks 

were transcribed into phrases using Praat speech analysis software program.  The obtained Praat 

introduction videos, sound recordings and text files were recorded in the folders. In this way, a 

visual and auditory model was presented to enable students to listen to a sample vocalization 

and to compare their own vocalization with the intonation image of the sample vocalization. 

Keywords: Praat, prosody, visual feedback, English teaching, vocalization. 
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İngilizce Öğretmenlerinin Telaffuz Becerilerinin Prozodik Bakımdan Değerlendirilmesi 

Safa Çelebi 

İsmail Çakır 

 

İngilizce öğretmeni adaylarının telaffuz becerilerinin prozodik bakımdan 

değerlendirilmesinin amaçlandığı, tarama modelinde hazırlanan ve betimsel bir nitelik taşıyan 

araştırma, prozodik ögelerden tonlama, odak, şiddet ve durak ile sınırlandırılmıştır. Araştırma 

grubunu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında MEB’de görev yapan 20 İngilizce öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri iki aşamada elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından 

gerçekleştirilen BAP kapsamında yabancı dil öğretiminde MEB tarafından belirlenen 

kazanımlara uygun MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. 

sınıf İngilizce ders kitaplarından cümleler, İngilizce telaffuz öğretimi alanında uzman 

Amerikalı bir kişi tarafından seslendirilmiştir. İkinci aşamada ise aynı cümleler, 20 katılımcıya 

bir defa sessiz okutulduktan sonra sesli okutulmuştur. Uzmanların ve katılımcıların sesli 

okumaları, Audacity ses kayıt programı aracılığıyla 44100 Hz örnekleme hızında 16 bit 

niceleme düzeyinde Blue Yeti USB kapasitif mikrofon kullanılarak ses kaydına alınmıştır. 

Kaydedilen uzman ve katılımcı okumaları, özelleştirilmiş Praat 6008 ses çözümleme 

programıyla çözümlenecektir. Uzmanın sesli okumalarından elde edilecek tonlama, odak, 

şiddet ve durak puanları, katılımcıların seslendirmelerinden elde edilecek puanlarla 

karşılaştırılacaktır. Bu aşamada istatistik verilerinden sıklık ve yüzdeden yararlanılacaktır. 

Araştırmada elde edilecek bulgulardan yola çıkılarak, öğretmenlerin telaffuz becerilerine 

yönelik çeşitli sonuçlara ulaşılacak ve İngilizce öğretimine yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Prozodi, Sesletim İngilizce Öğretimi, İngilizce Ders Kitapları,  

İşlevsel Dil Kullanımı 

 

 

The Impacts of Creative Drama on Pre-Service Teachers’ Teaching Beliefs 

Seçil Horasan Doğan 

 

Deriving from Griggs’s (2001) arguments of ‘acting as epistemology’ to contribute to teacher 

education and development, this longitudinal study aims to explore the impacts of the creative 

drama course on 6 pre-service ELT teachers’ teaching beliefs. The course was designed based 

on Dorothy Heathcote’s (1984) understanding of creative drama and Viola Spolin’s (1999) 
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methods on improvisation. The participants were selected through simple random sampling 

from one of the sections of the third-graders at a public university. They were interviewed four 

times: two in the beginning and at the end of the semester when they took creative drama course 

as third graders and two in the beginning and at the end of the fourth grade. In addition, they 

kept weekly reflections during the course and were observed to teach one lesson at the end of 

that semester. The first two interviews were structured in a written format while the last two 

were semi-structured to ask further follow-up questions. The reflections were guided through 

suggested questions to answer in order to stay focused. Finally, the observations were non-

structured accompanied by researcher’s notes in a micro-teaching format. All the qualitative 

data from these tools were analyzed through content analysis. The results of the study revealed 

student teachers’ beliefs oriented around teaching skills and personal skills as well as their 

positive perceptions of creative drama in ELT. The presentation concludes with 

recommendations for adapting ‘teaching as a performing art’ approach in SLTE. 

Keywords: creative drama, SLTE, pre-service teacher beliefs 

 

 

Use of Turkish Language on Media: Incorrect Language Use 

Sedat Cereci 

 

The problem is incorrect use of Turkish Language on media. Media created an original 

language and dictate this to people. Turkish Language has been spoken for thousands years but 

changed via media recently and lost basic attributes. Turkish people one of the people who watch 

television and use internet much in the world and they are very influenced by the media. They 

began to speak language of media and left their traditional language and proverbs. Media which 

are stately products of technology response requirements of people from learning news to 

information and from identification to participate in public opinion and beside this media can 

impress on memories of people and can convey opinion, language and behaviors of people. 

Media are the most effective dynamics of societies recently and have sovereignty on language of 

society. Language is influenced and changed by media which are perceived as main cultural 

sources by most of people recently. People are especially interested in visual media which can 

be perceived easily by great mass. Visual media is prefered because of their convenience about 

penetrability in low level education societies and effective about adopting a new style and 

concept via their images and words. The most common component of visual media is television 
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and uses image efficiently and uses language in attractive ways. Media use all convenient 

materials in life to gain and to increase their mass and media sometimes do not avoid to use 

language incorrectly. People mostly look for media to learn events in the world and to feel 

themselves as a component of society and to be interested in the world and media are perceived 

as reputable instruments and because of the language which is used by media influence people. 

Media can cause to emerge a new language. The mass who especially use visual media more than 

books or newspapers was influenced by media and media are factors that cause to emerge a new 

language. Incorrectly language use is one of a great problem of media which can not be checked 

by government sufficiently and Turkish Language changes towards a negative direction because 

of governmental and nongovernmental indifference. 

Keywords: Media, Turkish Language, television, mass. 

 

 

 

 

Generation Gap: White, Black and Juxtaposition 

Selma Yılmaz 

 

The central aim of this paper is to explore the genre of Spring and Butterflies by Ömer Seyfettin, 

a modern short story, by means of Feminist Approach as a literal instrument. From this point 

of view, the scope of narrated female characters, their perspectives, social values, generation 

gap, and juxtaposition that was explored considering the colors, butterflies and their 

interpretation by the characters. Firstly, so as to make explicit generation gap, two female 

characters, who are poles apart, are personified to strengthen the meaning by help of contrast 

identifier. Namely, juxtaposition includes coexisting of ninety seven-year old woman and her 

great-grand daughter seventeen-year old girl side by side with rather different vision of life. 

The reason for this, two women come from different social background that influence their life-

style and ideas. In the genre, elderly woman, coming from Ottoman society, is depictured with 

unattractive description such as paled, angular, snaggletooth, wrinkled, bleary, bonny hand, and 

with white hairs. However, the young girl who is familiar with western culture is depictured 

with highly attractive figure such as having magnificent stature, aesthetic appearance, dark-

skinned, elegant hands, with blush and black hairs. Secondly, juxtaposition with large spectrum 
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of descriptions includes nature itself both with white, yellow, pink and black butterflies in terms 

of their existing and colors. That is to say, the butterflies are connoted with contrast meanings 

such as good, bad, health and illness regarding their colors in the eye of elderly woman that 

stems from culture. Based on this, this current paper examines underlying juxtaposition by 

comparing the story itself to make it more understandable. 

Keywords: black, white, juxtaposition, east, west, culture, butterflies, values 

 

 

Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Eşdizimler ve Kelime Öğretimi 

Senem Soyer 

 

Yabancı dil eğitiminde kullanılan her türlü yöntem temelde hedef dilin kalıcı bir 

biçimde öğretilmesi içindir. Yabancı dilde iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyulan sözcük 

dağarcığının geliştirilmesi ve bunların kalıcı öğrenilmesi gerekmektedir. Günümüzde yabancı 

dil eğitiminde öne çıkan öğrenen merkezli yaklaşımlar ve öğrenenlerin bireysel farklılıkları 

yöntem seçimi bakımından önem arz etmektedir.  

Hedef dilin sözlü ve yazılı iletişim dili olarak kullanılabilmesi büyük ölçüde öğrencinin 

sözcük dağarcığına bağlıdır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma olarak dilin dört temel 

becerisinin öğrenci tarafından etkin bir biçimde kullanılabilmesi öğrencinin bu sözcük 

dağarcığı ile yakından ilişkilidir.     

Bu çalışmada Arapçanın yabancı dil olarak öğretiminde eşdizimsel ifadeler ve kelime 

öğrenme strateji ve yöntemleri ele alınacaktır. Dil eğitim sürecinde kelime öğrenmek ve 

kalıcılığını sağlamak öğrenci açısından belirli bir süreç gerektirmektedir. Öğretici, yabancı dilin 

öğrenci tarafından içselleştirilmesi, yeni bilgilerin örüntülenmesi ve bu bilgilerin kullanımının 

sağlanması ile stratejik öğrenme durumunu kontrol edebilir. 

Hedefi dilin kültürel özelliklerini taşıyan eşdizimlerin öğrenilmesi ve doğru bir şekilde 

iletişimde kullanılması kelime öğretimi açısından önemli bir yere sahiptir. Bir sözcük tek başına 

kullanıldığında işaret ettiği anlam ile aynı sözcüğün bir edat, bir isim, bir fiil ile birlikte 

kullanıldığında işaret ettiği anlam farklı olabilmektedir. Öğrenci yabancı dil eğitimi sürecinde 

anadili etkisiyle eşdizimsel kullanımları dikkate almadan okuma ve çeviri yapabilmektedir. 

Bu noktadan hareketle yabancı dilde sözcük öğretiminde eşdizimsel birlikteliklerin 

vurgulanması gerekliliği öne çıkmaktadır. Duygu ve düşünceleri ifade etmede dile akıcılık 

katan doğru seçilmiş sözcükler, yerinde kullanılmış eşdizimsel ve kalıp ifadeler verilmek 
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istenen mesajın yerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Bir sözcük öğretilirken sadece 

metin ya da cümle içindeki anlam ile sınırlı kalmak yerine sözcüğün o metin dışındaki diğer 

kullanımlarının da öğrenciye ilişkilendirilerek verilmesi sözcük dağarcığının gelişmesinde 

olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğretimi, Arapça öğretimi, eşdizimler, kelime öğretimi, 

sözcük dağarcığı    

 

 

A Comparative Study on Transitions in Native and Non-Native Argumentative Essays 

Serap Atasever Belli  

 İlknur Keçik 

 

Argumentative writing in English poses challenges for language learners in rhetorical 

organization, development of argumentation and appropriate language use (Al-Abed-Al-Haq & 

Ahmed, 1994; Zhu, 2009). Explicit textual organization with an awareness of audience is of 

utmost importance for an argumentative essay to be persuasive. Although interactive 

metadiscourse markers play a crucial role in structuring discourse and guiding the reader 

throughout the text (Anwardeen et al., 2013), in L2 writing courses, little attention is given to 

these markers in classroom activities. Thus, this research aims to shed a light on interactive 

metadiscourse markers specifically transitions in argumentative essays written by native and 

non-native students in terms of types, frequency and functions. Data consisted of 200 essays, 

100 drawn from Louvain Corpus of Native English Essays  (LOCNESS) and 100 gathered from 

Turkish students at English Language Teaching (ELT) Department at a state university. Both 

qualitative and quantitative methods were applied for function analysis based on Hyland 

(2005)’s model and frequency analysis through AntConc. 3.2.4. text analysis program. Raw 

frequencies were calculated and Log-likelihood calculator was used to check statistical 

differences between groups. 

The results showed that both groups were mainly concerned with the maintenance of different 

relationships among ideas (i.e.additive, contrastive and causative relations) via substantial 

numbers of transition markers (i.e. but, however, and). The findings yielded differences 

between two groups in categorical distribution of items based on functions and frequencies. A 

number of implications were suggested for language teachers and material designers for 

writing courses to increase awareness among learners in English writing courses in discourse 

organization achieved through transitions. 
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Keywords: argumentative essays, transitions, native and non-native students, corpus-based 
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How Student Teachers Regulate Their Minds: An Insight into the Dynamics of Self-

Regulated Student Teachers 

Seval Bayrak  

Kemal Sinan Özmen 

 

Self-regulation is a construct which highlights the need for learners to organize and 

regulate their own learning process, and its importance has been well-supported in the literature 

for almost three decades. Moreover, there has been a plethora of research studies into self-

regulated learning with regard to ‘learning to learn’ process in general. However, there is 

surprisingly little research on student teachers in terms of their ‘learning to teach’ process 

focusing its attention on student teachers’ self-regulated learning strategies in particular. To fill 

such a void, the present study set out to explore the dynamics of self-regulated student teachers 

through employing a qualitative approach via a set of semi-structured interviews which is a 

context-specific data collection tool unlike many other studies employing self-report 

questionnaires as a tool to investigate the dynamic nature of the self-regulated learning process.  

In addition, the study aimed to reveal the self-regulated learning strategies deployed by the 

student teachers during their preparation and presentation stages of their microteaching 

sessions. To this end, the study was carried out with 6 third-grade student teachers from an ELT 

Program in Ankara, Turkey, and they were purposefully selected for the study. Data came from 

two different sets of interview sessions. The first set of interviews was conducted to collect in-

depth information regarding the participants’ performance stages, and the second set of 

interviews was carried out to collect further data regarding their preparation stages for their 

microteaching sessions. Based on the findings of the study, pedagogical implications will be 

suggested in the end as well as suggestions for further research. 

Keywords: Self-regulated learning, teacher education, microteaching 
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Hedges, Boosters and Self-mentions in Argumentative Essays Written by Turkish EFL 

Learners: A Study on Turkish and English Parallel Corpora 

Sibel Söğüt 

İlknur Keçik 

 

This study aims at examining stance expressions such as hedges, boosters and self-

mentions in Turkish learners’ argumentative essays in both their L1 (i.e. Turkish) and L2 (i.e. 

English). For this purpose, a parallel corpus is constructed and the corpus of the study involves 

68 argumentative essays (34 essays in each corpus) written by Turkish EFL learners. The 

number of words in English argumentative essays is 15,748, whereas the number is 14,012 in 

Turkish argumentative essays. The data were analyzed qualitatively and quantitatively, 

percentages, mean frequencies per 10,000 words for each item were calculated and interpreted 

and the functions of interactional metadiscourse markers (i.e. hedges, boosters, self-mentions) 

were explained by providing examples from each corpus.  

It was revealed that the frequency of hedges in their Turkish essays is 58 whereas the 

frequency of hedges in their English essays is 48. It is also seen that the total frequency is 41.3 

in their Turkish essays while it is 30.4 per 10,000 words in their English essays. The results 

showed that Turkish learners employ more frequent number of hedges in their Turkish essays 

compared to their English essays while their Turkish essays are highly characterized by the use 

of boosters compared to their essays in English. The findings also show that self-mentions such 

as I, my, our, and us are much more frequently employed in argumentative essays written in 

English rather than in Turkish. There exists some parallelism in terms of the employment of 

these devices in their mother tongue and target language in the frequency of these devices and 

in their functional uses, these similarities and differences are discussed in detail.  

Keywords: hedges, boosters, argumentative essays. 
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Receptive and Productive Morphological Knowledge of Derivational Suffixes by 

Turkish EFL Students 

Sibel Tosun 

 

Morphological awareness (MA) plays an important part in vocabulary development. As one of 

the predictors of morphological competence, knowledge of derivational suffixes has a crucial 

place among all morphemes because they have the ability to change word class. The aim of the 

present study was to investigate students’ receptive and productive knowledge of derivational 

class-changing suffixes, and their ability to produce appropriate derivative in different word 

classes. 50 B1 level undergraduate students studying at Fırat University, who are aged between 

18 - 22 participated in the study. This descriptive study employed a quantitative approach. For 

data collection purposes, two tests were designed to assess morphological awareness of 

participants: one Morpheme Recognition Test, which aimed to assess receptive knowledge of 

derivational suffixes, and one Affix Elitation Test that aimed to assess productive knowledge 

of derivational suffixes.  The results of the study indicated that students were significantly better 

at receptive task than in productive task. As for the mastery of word classes, students 

outperformed in producing accurate derived word from adjective to adverb and verb to noun. 

The statistical analysis further revealed that the leaners fell behind producing morphemes that 

change the word class from noun to adjective, adjective to noun and verb to adjective. The study 

is significant in that it aims to shed light on the strengths and weaknesses of the leaners’ 

morphological knowledge as well as provide insights for similar settings on the areas to 

specifically focus on while teaching derivational suffixes. 

Keywords: Morphological awareness, derivational suffix, word class, receptive and 

productive knowledge  

 

 

Reflective Reading Portfolios: A Classroom Implementation 

Şakire Erbay Çetinkaya 

Dilek Cankur 

 

Portfolio implementation in language teaching, particularly writing assessment, has gained 

much space in scholarly discussions with all its possible benefits and challenges. Seldom is 

attention devoted to the implementation of portfolios as part of reading instruction. Reading in 

117



a foreign language, however, is a challenging skill to improve, for it is difficult to increase 

student interest in reading in EFL context, where students have instrumental rather than 

integrative motivation to go on reading outside the classroom borders. Thus, it is of utmost 

importance to tap learners’ motivation to read in English. Therefore, the current study is 

motivated by the need to further the existing works by exploring the effects of a one-term 

reflective reading portfolio implementation at tertiary level. To this end, a 15-week classroom 

implementation was conducted in which the participants were supposed to read English articles 

from magazines and journals of their own choice and conduct four tasks: finding the meanings 

of ten unknown words and using them in sentences, creating three comprehension questions 

with their answers, reflecting on the content of the material, and reflecting on the process. At 

the end of the process, the data were gathered from 135 participants enrolled at an English 

language and literature department at a mid-size public university in the northeast part of 

Turkey. A questionnaire covering 25 close-ended and 6 open-ended items was used to 

investigate the attitudes of the participants towards the integration of reflective portfolios into 

reading classes. The participants were found to enjoy the process on account of several reasons 

including developing an interest in reading, keeping abreast of current issues, encouraging 

student autonomy, learning different cultures, helping independent learning, learning how to 

collect, organise, and present information, developing an awareness of one’s own strengths and 

weaknesses, reflecting on one’s learning results and progress, learning how to explore learning 

materials from the Internet, to list but a few. Yet, as the implementation is without blemish, 

teachers are provided suggestions for more successful classroom practices.  

Keywords: reading, portfolio, reflection, tertiary 

 

 

 

The Satisfaction Level of MA and PhD Students from a Graduate Programme: A 

Qualitative Inquiry 

Şakire Erbay Çetinkaya 

Selma Yılmaz 

 

Investigation of student satisfaction in numerous disciplines is of utmost importance for 

universities to maintain their existence by improving their quality and contribute to their 

ranking in today’s competitive education environment. Although there exists a large spectrum 
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of related studies in various fields, what seems to be largely missing is attention devoted to the 

exploration of student satisfaction in MA and PhD programmes in Applied Linguistics. 

However, such studies are paramount for providing useful insights and ideas to eliminate 

possible dissatisfaction areas for both programme administrators and university teaching staff. 

With the aim of filling this hiatus, a case study was designed to explore satisfaction levels of 

graduate students and dig deep into the factors behind their answers. To this end, qualitative 

data were gathered from a voluntary sample of 6 PhD and 13 MA students from the Applied 

Linguistics Graduate Programme of a middle-size university in the northeast part of Turkey. To 

gather the data, semi-structured individual interviews covering 9 main and several furthering 

items related to advisors, instructors, course content, curriculum, teaching methods, assessment 

and evaluation, physical facilities, administrative structure, and academic attainments were 

conducted. Furthermore, students’ general satisfaction level with the programme was measured, 

and their suggestions for better education were gathered. Content analysis was used to quantify 

and analyse the qualitative data theme by theme. The findings and pedagogical implications for 

the program administration based on them will be discussed in the conference as the data 

analysis is in progress. 

Keywords: graduate education, PhD, MA, satisfaction, quality 

 

Story-Based Vocabulary Teaching to 7th Grade Students by Using Role Play As a Drama 

Technique: An Attainment Based Perspective 

Şeyma Nur Yiğit 

 

Learning a language necessitates learning the vocabulary of that language. However, learning 

and using vocabulary items in isolation retards the speed of learning and language use. 

Consequently, learning may become a problematic endeavor. This study purposes to unearth 

the significance of presenting the vocabulary in context to enable the teenage learners to deduce 

the meaning of vocabulary. Practicing the newly learned vocabulary via role plays is also aimed 

to facilitate more meaningful and permanent learning. By taking care of the learners’ ages and 

points of interest stories were used as contextual materials to provide enjoyable, fruitful and 

motivating learning atmosphere. Participants of the study were twenty 7th grade students who 

are taking English lessons at a special course. The data was obtained by using a combination of 

qualitative and quantitative methods. An achievement test, an attitude inventory, and the 

observation of the instructor were used to gather the data. The outcomes of the study revealed 
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that teaching vocabulary through stories and making students to practice the newly gained 

vocabulary via role plays is an effective and preferable way. The positive impact of the study 

on students’ mental lexicon was also confirmed with a retention test, as well. In a nutshell, 

reading stories and acting out the characters has good effects on vocabulary attainment and 

vocabulary retention of the students. 

Keywords: learning vocabulary, contextualization, role play, teenagers 

 

 

Unraveling the Impact of Drama on WTC and Use of Social Learning Strategies in Elt 

Context: A Socıo-Constructivist View 

Tamay Demir 

 

In the light of several epoch-making studies, the key role of the affective dimension has ignited 

a lot of interest and attention from people in the field of ELT. Studies conducted have 

accomplished the task of giving an account of several perspectives and unearthing the effects 

of affective domain on language learning by touching on every facets to it to provide a clearer 

perception of their effect on foreign language learning process. Additionally, these studies 

yielded a number of humanistic teaching methodologies to help motivate the learners’; one of 

which is the integration of drama activities into language learning. There is a growing body of 

research which provided apt evidence that drama activities pave the way for the learners of EFL 

to flourish their L2 skills. Nevertheless, one issue which has not been adequately dilated upon 

is how drama affects EFL learners’ willingness to communicate (henceforth WTC) and use of 

social learning strategies. The present study set out with the aim of unearthing the impact of 

role play as a drama technique on the level of WTC and the use of social learning strategies of 

EFL learners. For the purpose of attaining this aim, this single-group experimental study was 

instigated at Atılım University, Preparatory School. The experimental group was comprised of 

20 B1 level learners. At the beginning of the study, 100 B1 level learners responded to a 24-

item questionnaire developed by the researcher to reveal their current level of WTC and their 

use of social learning strategies to collect quantitative data. The researcher observed the 

participants as they immersed themselves in role-play activities for five weeks. At the end of 

the study, the participants responded to the same questionnaire as the post-test to uncover the 

development in their WTC and use of social learning strategies after engaging in drama 

activities, the results of which were compared using SPSS 22. Additionally, the researcher will 
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employ a focus group interview with five participants so as to uncover the progress in learners’ 

use of social strategies and level of WTC to collect qualitative data, which has not yet been 

completed. 

Keywords: ELT, creative drama, role play, WTC, social learning strategies 

 

 

 

The Impact of Exposure to One Language: One Large Scale Exam and Two Countries 

Tuba Özturan 

Gülşah Uyar 

Aycan Demir Ayaz 

 

Countries around the world have started to shape their educational policies according to the 

results of international large scale exams. The Programme for International Student Assessment 

(PISA), which is conducted by the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) every three-year for 15-year old students, is one of them. This article presents the 

results of a research study conducted to compare PISA results belonging to two countries: 

Canada and Belgium. Belgium and Canada have been chosen as the participant countries in this 

study as both of them are the members of OECD and have large population of immigrants. 

However, there is a distinction between their immigrant policies: while the immigrant students 

in Canada can use their minority languages freely in schools, the immigrants in Belgium do not 

have the same opportunity. Thus, exploring the language minority students’ (LMS) and native 

speaking students’ (NSS) achievement scores in these two countries is targeted in this study. 

Although the related studies on this field are so scarce, socio-economic status of the families 

does not seem the only or dominant predictor for immigrant or language minority students’ 

failure or success. Therefore, it is hypothesized that forbidding use of minority languages in the 

resident countries may be another predictor for immigrant or language minority students’ failure 

or success. This study is conducted using the PISA 2015 survey as an instrument. All the data 

are retrieved from the official web-site of OECD and a quantitative research design is used. 

Data analysis procedure is still in progress and the results will be presented as soon as analyzed. 

Keywords: PISA, language policy, language minority, achievement    
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Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Güncellenen “Ortaöğretim Türk Dili ve 

Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı”na (2018) İlişkin Görüşleri 

Vafa Savaşkan 

 

Bilindiği üzere ülkemizde bir derse ait öğretim programını düzenlemek ve yayımlamak 

Talim ve Terbiye Kurulu’nun görevleri arasındadır. Talim ve Terbiye Kurulunca, bilgi 

teknolojilerinde ortaya çıkan değişiklikler, bilim dünyasında yaşanan çeşitli gelişmeler ve 

mevcut programın uygulayıcıları tarafından tespit edilen bazı eksiklikler nedeniyle 

güncellemelerin yapılması planlanmış; hazırlanan yeni program taslak olarak paydaşların 

erişimine sunulmuştur. Taslak program belli bir süre askıda kalarak eğitimcilerden program 

hakkında değerlendirme yapmaları istenmiştir. Bu programda yapılan en önemli değişiklik 

ortak dersler bölümünde yer alan “Dil ve Anlatım” ile “Türk Edebiyatı” derslerinin, “Türk Dili 

ve Edebiyatı” dersi adıyla birleştirilmesi ve bu dersin haftalık ders saati sayısının söz konusu 

derslerin haftalık ders saati sayılarının toplamı kadar olmasıdır.  Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda Program’ın 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinin 6.  fıkrasının  (a) bendi hükmü gereğince 

oluşturulan komisyon tarafından izleme ve değerlendirme çalışmaları doğrultusunda 

güncellenerek 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

 Bu çalışmanın amacı Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının güncellenen 

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programına ilişkin 

görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmanın evrenini Batı Karadeniz Bölgesindeki bir devlet 

üniversitesi, örneklemini ise bu üniversitede pedagojik formasyon eğitimi alan53’ü kadın; 19’u 

erkek toplam 72 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma nitel 

araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada öğretmen 

adaylarının görüşleri açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 

toplanan verilere dayanarak betimlenmeye çalışılmıştır. Görüşme formu yüz görünüş 

geçerliğine (uzman görüşüne) tabi tutularak alınan eleştiriler doğrultusunda geliştirilmiştir. 

Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Formun birinci bölümü, katılımcılara ilişkin kişisel 

bilgilerle; ikinci bölümü ise sınıf öğretmeni adaylarının okumaya ilişkin görüşlerini belirlemeye 

yönelik açık uçlu sorularla ilgilidir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz 

tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya 

sunulmaya çalışılmıştır. Katılımcıların görüşlerini yansıtabilmek amacıyla sınıf öğretmeni 

adaylarının okumaya ilişkin belirttikleri olumlu ve olumsuz görüşlere doğrudan yer verilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Edebiyat Eğitimi, 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı, 

Program Değerlendirilmesi. 

 

 

Çizgi Filmlerin Dil İle İlgili Kültür Ögelerinin Aktarılmasına Katkısı:  

“Keloğlan Masalları” Örneği 

Vafa Savaşkan 

 

Bu çalışmada, kullanım alanları ve amaçları değişkenlik gösteren çizgi filmlerine bir 

örnek olan, “Keloğlan Masalları” çizgi filminde geçen, dil ile ilgili kültür ögelerinden olan 

deyim ve atasözlerinin somut işlemler dönemi öğrencileri tarafından nasıl anlaşıldığı 

incelenmiştir.  Araştırmanın çalışma grubunu Sinop İl Merkezinde bulunan ve tesadüfi yolla 

seçilen okullardan somut işlemler döneminde (7-11) olan yirmi 4. sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırmada kontrol grupsuz yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. 

Araştırmanın başlangıç sürecinde “Keloğlan Masalları” çizgi filminin 30 bölümü araştırmacı 

tarafından izlenmiş ve izlenen bölümlerden seçilen deyim ve atasözlerinin somut işlemler 

döneminde olan 4. sınıf öğrencileri tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmadığı incelenmiştir. Bu 

süreçte araştırmacı tarafından izlenen bölümlerde bazı deyimlerin açıklamasının doğru 

verildiği, bazılarının ise özgünlüğünün bozularak aktarıldığı gözlemlenmiştir. Oysa deyim ve 

atasözlerinin kalıplaşmış ifadeler olduğu bilinmekte, bu nedenle parçalanamaması, arasına 

herhangi bir sözcüğün girememesi, içindeki sözcüklerin yerine başka sözcüklerin 

kullanılamaması bir kuraldır. Tespit edilen bu eksikliklerin yanı sıra araştırmada, araştırmacı 

tarafından seçilen deyim ve atasözlerinin geçtiği “Keloğlan Masalları” çizgi filminin bölümleri 

izletilmiş ve öğrencilere anlamlarının bilinip bilinmediği sorulmuş; biliyorlarsa bu anlamları 

yazmaları istenmiştir. Anlamın yanlış bilindiği durumlarda ise ilgili deyim ve atasözlerinin 

doğru anlamları açıklanmıştır. Böylece, somut işlemler dönemi öğrencilerinin dil ile ilgili kültür 

ögelerinden olan soyut deyim ve atasözlerini “Keloğlan Masalları” çizgi filmlerini izlerken 

anlayıp anlamadıkları, nasıl somutlaştırdıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dil eğitimi, kelime öğretimi, çizgi filmler, Keloğlan Masalları. 
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Teaching English as a Foreign Language to University Students with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Volha Korbut Salman 

 

The aim of this paper is to discuss how to make foreign language acquisition successful and 

manageable for every university student. The paper explores the process of teaching English to 

university students who have trouble in learning English as a foreign language (EFL) due to 

their attention deficit and hyperactivity disorder problems. It is normal for university students 

to have some inattention, unfocused motor activity and impulsivity, but for students with 

ADHD, this behavior is more severe, occurs more often, and interferes with or reduces the 

quality of how they function socially, or, more importantly, academically. What is more, 

university students with ADHD have difficulty following rules and regulations, and are unable 

to complete the given tasks. Such students tend to be extremely disorganized, they cannot keep 

track of time, tend to constantly misplace their belongings and to be generally absentminded. 

As a result, they decrease the quality of not only their own academic work, but also that of their 

peers. In this connection, the paper considers the process of foreign language acquisition for 

university students with ADHD in terms of input and output speech issues, motivation problems 

and learning preferences. The paper examines the EFL methodologies that can be effectively 

applied in addressing such learners’ needs, and offers the background justifying their choice. 

This study provides multiple examples of classroom activities that make the foreign language 

learning process fruitful and productive both for the university students with such specific 

educational needs, and their peers who do not have ADHD. 

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), hyperactivity, attention deficit, 

university students, successful learners 

 

 

The Effectiveness of the Combination of Discovery Technique and Power Point Stories 

in Grammar Teaching 

Volkan Mutlu 

 

Although it has been a controversial issue whether to teach it or not, grammar is 

important for language education as it is hard to explain anything without using the appropriate 

124



structures. Communicative approach and students in this era need a new method to acquire 

grammatical competence instead of using classical PPP (Presentation, Practice, Production) 

model. By taking into consideration the characteristics of communicative approach and need of 

learning grammar, this experimental study aims to prove the effectiveness of using a 

combination of discovery technique and power point stories in grammar education. Totally 98 

students who were studying in the Recep Tayyip Erdogan University Vocational High School 

were divided into 2 experiment and 2 control groups, and data collected by using two 

comprehension tests and an unstructured questionnaire. 2 experiment and 2 control groups used 

in this study because the researcher wanted to check the reliability of the study by making two 

independent studies with different groups who are in different stages. Students in experiment 

group used powerpoint stories in which the teacher explained different stories with pictures and 

sentences in target grammar subject, and they are asked to deduce the rules themselves. 

Contrary to the experimental group, students in control group were thought by using classical 

PPP model. It was found out that the new method increased the success, motivation, students’ 

interaction, and saved time in the teaching process. Students in experimental groups both 

enjoyed the process and became more successful in comprehension tests when compared with 

control groups. The combination of discovery technique and powerpoint stories increased both 

the success and motivation of the students. Students in the experimental group enjoyed the 

process while learning the language. 

Keywords: teaching grammar, ELT, discovery technique, power point stories in ELT, 

motivation 

 

 

 

Relationship of Personality Types and Strategy Choices in Foreign Language Learning 

Volkan Mutlu 

 

 Choosing and using the right method in the education process is significant because it 

affects learners’ motivation and desire to learn. However, learners have different characteristics, 

and that situation is one of the reasons for distinctive language learning choices. In addition to 

individuals’ visual, auditory, and kinesthetic differences, learners also have other characteristics 

such as extraverted, introverted, sensing, intuition etc.. By taking into consideration the 

importance of understanding and using the most beneficial learning strategies related to 

learners’ characteristics, this quantitative study tried to investigate the relationship of students’ 
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personality types and their learning strategy choices. Survey design was used in this study and 

participants were asked to complete both a personality test and a learner strategy inventory. 

Myers Briggs Type Indicator personality test and SILL were adapted and used to realize the 

aims of the study. Both tests were translated into Turkish in order not to let the students’ English 

level affect the results. 120 students from different English levels and different departments of 

Recep Tayyip Erdoğan University joined this study as participants. These students were chosen 

randomly by using Convenience Sampling Method which is generally used by the teachers who 

have access to a certain group of students. After analyzing the data by using SPSS 23.0, the 

relationship of students’ personality types and their strategy use was understood. It is believed 

that the courses can be more beneficial when the results of this study are used and students’ 

personality types are taken into consideration. By this way, language learning classrooms can 

be more motivating and effective. 

Keywords: Individual Personality, Learning Strategy, introvert, extravert, course planning 

 

ICT as a Tool of Motivation in ELT Classes 

Yeliz Yazıcı 

  

ICT (Information Communication Technology) has been used nearly in every and each 

part of life. It also became a major issue in ELT settings. Hartoyo (2008) stated that computer 

is not only a tool of teaching and learning it is also an effective mediation in education settings. 

The research aim to define the language learning motivation of the EFL learners and their 

motivation to use ICT as a tool of the motivation in ELT classes.  The scales used in the study 

are: the foreign language learnig motivation questionnaire by Tsai and Chang (2013) and the 

motivation towards ıct elements usage questionnaire prepared by Karakaş (2011).  The 

questionnaire is applied to EFL students in different universities. The research questions of the 

study are these: Is there a difference between the language learning motivation levels of the 

students and usage of the ICT’s in elt classes? Is there a difference between motivation levels 

in terms of gender? Is there a difference among the ICT tools` usage frequencies in terms of 

gender or class? (like computer, ı-pad, mobile devices etc.) The data is calculated using SPSS21 

program. The descriptives and ındependent t-test are applied and the results are interpreted in 

the related literature. 

Keywords: ICT, motivation, Elt 
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