
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Derslerinin Türkçe ve İngilizce Kur 

Tanımları: 

 TEB 501   Türkiye Türkçesinin Problemleri  (303) 

Türkiye Türkçesinin güncel fonetik ve morfolojik problemleri, yapı ve çekim 

eklerindeki tartışmalı hususlar, cümle kuruluşları ile ilgili meseleler, okulumuzdaki Türkçe 

derslerine yönelik örnekler ve uygulamalar. 

TEB 501  The problems of Turkey Turkish (303) 

The updated phonetic and morphological problems of Turkey Turkish; 

controversial matters in contractible morphenes and affives, the cases about sentence 

structure, examples and practices towards Turkish lesson in our schools. 

TEB 502   Türkçe Öğretimi Tarihi  (303) 

Kaşgarlı Mahmut’tan bugüne Türkçe öğretimi konusunda yapılan çalışmalar, 

Türkçenin öğretimini konu alan her türdeki eser, Türkçe eğitimiyle ilgili alınan kararlar ve 

uygulamalar. 

TEB 502  The History of Turkish Instruction (303) 

Since Kaşgarlı Mahmut studies on Turkish instruction, every work that take 

Turkish instruction as a subject , decisions which are taken about Turkish education and 

practices.  

TEB 503   Türk Edebiyatı  (303) 

Türk edebiyatının tarihsel süreç içerisinde devir, eser, edebî anlayışlar çerçevesinde 

değerlendirilmesi; edebî eserlerin devir, şahsiyet, eser ilişkisinin önemi; edebiyat ve 

edebiyatla ilgili kavramlar, nazım ve nesrin özellikleri, şekil ve muhteva bilgileri, edebî 

türler; Türk edebiyatı tarihinin sınıflandırılması. 

TEB 503  Turkish Literature (303) 

İn the perspective of period, work, literary approach the evaluation of Turkish 

literature  in historical process; the importance of  relation with literary works, period, 

caracter work; literature and terms about literature, properties of poetre and prose, 

knowledge of form and content, genres of literature; the classification of Turkish literature 

history. 

 



 

TEB 504   Dilbilim  (303) 

Dilin bir sistem olarak işleyişi, gösterge kavramı ve özellikleri, dilbilimin tarihçesi, 

akımlar, dil ve kültür, düşünce ve toplumun ilişkisi, dil dizgelerinin özellikleri gibi 

dilbilimin temel kavramları ve konuları işlenmektedir. 

TEB 504  Linguistics (303) 

The progression of language as a system, concept and properties of indicator, 

history of linguistics, trends, language and culture, relation of thought and society, 

properties of language system and the basic terms and subject of linguistics are studied. 

TEB 505  Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar  (303) 

Sınıf yönetimi paradigması,geleneksel ve çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımları, sınıfta 

öğretim ortamı ve uygulamaları (planlar, programlar, öğretimin yönetimi vb.).Sınıf 

yönetiminde yeni yaklaşımlar, sınıfta öğrenci davranışlarını etkileyen sosyal ve psikolojik 

faktörler,istenmeyen davranışlar ve bunların yönetimi ile ilgili yaklaşım ve kuramlar, 

iletişim. 

TEB 505  The New Approaches in Class Management (303) 

Paradigm of class management, traditionaland contemporary class management 

approaches, instructional environment and practices (plans, programs, management of 

instruction). New approaches in class management, social and psychological factors that 

affect the behaviors of student in class, unvanted behaviors and approaches and theories 

about the management of these, communication. 

 

TEB 506   Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi ve Metin İnceleme ( 303) 

Farklı edebî türlerdeki örneklerin ana dil öğretimindeki kullanımlarına ilişkin 

yöntemsel incelemeler. Türk Edebiyatı ürünleri ile dünya edebiyatı örnekleri arasında 

karşılaştırmalar yapılarak yerellikten evrenselliğe ulaşım boyutlarının araştırılması; bu 

doğrultuda edebî eleştirel yöntemleri uygulamaları. 

TEB 506  Text Selection and Text Examination in Turkish Instruction (303) 

Methodological examinations about the uses of different examples of literary works 

in mother tonque instruction. By making comparison between the examples of Turkish 



literature and world literature, researching contact dimension from locality to universality; 

in this direction the practices of literary crtical methods. 

 

TEB 507     Türkçe Öğretim Metotları (303) 

Dil öğretiminin temel kavramları, çocuklarda dil edinimi, ana dili öğretiminde takip 

edilecek metot ve tekniklerin tespiti, iyi bir dil öğretiminin topluma sağlayacağı faydalar, 

dil-düşünce ilişkisinin önemi, konu alanı ders kitaplarının incelenmesi, Türkçe öğretiminde 

eğitim ortamları ve ders araçları. 

TEB 507    Methods of Turkish Instruction (303) 

Basic terms of language  instructions, language acquisition in children, 

confirmation of methods and techniques which are appliet in mother tonque instruction, 

uses of a well language instruction for society, the importance of relation between 

language and thought, examination of course books about subject area, education 

environments and materials in Turkish instruction. 

TEB 508    Bilimsel Araştırma Yöntemleri (303) 

Bilimsel araştırma yaparken konu belirleme, sınırlandırma, sistematik kurma 

sorunları uygulamalı olarak çözülmeye çalışılmaktadır. Söz konusu alanda yapılmış 

araştırma, inceleme, tez önerileri ve bilimsel yazılar incelenmekte; çeşitli araştırma 

teknikleri hakkında örnekler sunulmaktadır. Böylelikle, öneri hazırlama ve araştırma 

yapma konusunda karşılaşılan sorunlar uygulamalı olarak ele alınmaktadır. 

TEB 508  Ways of Scientific Research (303) 

While doing scientific research subject desicion, limitation, systmatic setting 

problems are tried to be solved in a practical way. The researches studies thesis proposal 

and scientific writings in this area are examined; examples about different research 

techniques are presented. So the problems in preparetion of proposal and doing research 

are taken in to account in a practical way. 

 TEB 509    Seminer (0) 

Yüksek lisans programında edinilen dil eğitimi öğretimi ile ilgili temel bilgi ve 

beceriler çerçevesinde uygulama ve sunum çalışmaları. 

TEB 509   Seminar  (0) 



  Practical and presintation studies in the perspective of basic knowladge and skills 

about the language education and instruction in the program of  graduate. 

 

 

 

TEB 510   Türkçe Öğretiminde Plânlama ve Değerlendirme  (303) 

Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, Türkçe ders programları, yıllık, 

ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi veorganizasyonu, öğretim materyallerin 

özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, 

izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme. 

TEB 510  Planning and Evaluation in Turkish Instruction (303) 

Terms and processes of basic program development, Turkish course program, the 

development of annual, unit, daily plans, content selection and organization, selection and 

properties of instructional materials, measurment and assessment , evaluation approaches, 

test types, the development of following and success tests, techniques of writing exam 

questions, grading. 

TEB 511   Dünya ve Türk Çocuk Edebiyatı (303) 

Çocuğun beden, zihin ve dil gelişimi, yaş gruplarına göre çocuğun ilgi ve 

ihtiyaçları, çocuk yayınları ve bu yayınlarda bulunması gereken temel unsurlar, yaş 

gruplarına göre çocuk yayınlarının hazırlanması ve seçilmesi, çocuklarda edebî ilginin ve 

ihtiyacın geliştirilmesi yolları ve okuma alışkanlığı kazandırma, Türk Çocuk Edebiyatı, 

gelişmiş ülkelerde çocuk edebiyatı. 

TEB 511  Child Literature of World and Turkey (303) 

The development of child’s body, mind and language, child’s interests and needs 

according to age groups, child publications and the basic elements that must be presented 

in these publications, preparation and selection of child publications according to age 

groups, the ways of developing literary interests and needs and let them acquire habit of 

reading, Turkish child literature, child literature in developed countries. 

TEB 512   Edebiyat ve Dil Sorunları  (303) 

Eğitim ve öğretim sürecinde Edebiyat  ile Türkçenin dil sorunlarını konu alan bu 

ders, öğrencinin edebiyat aracılığı ile eleştirel düşünme, estetik duyarlılık gibi becerilerini' 

geliştirmeyi hedeflemektedir. Edebiyat örnekleri, edebî eleştiriler, dil tartışmaları, 



Türkçenin dil sorunlarına ilişkin metinler gündeme getirilmekte; bunların öğretim 

ortamındaki yansımaları tartışılmaktadır. 

 

 

 

TEB 512  The Problems Of Literature And Language (303) 

This lesson which takes the language problems about literature and Turkish in 

education and instruction process as a subject, aims to develop the student’s skills of 

critical thinking and esthetic sensitiveness. The texts about Turkish language problems are 

brought into agenda; reflections of these in instructional environment are discussed. 

TEB 513   Türkçe Ders Kitapları ve Kitap Seçimi (303) 

Türkçe öğretiminde MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim 

programlarının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi ve Türkçe ders kitabı seçiminin 

kriterleri; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı 

öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılardan incelenmesi. 

TEB 513  Turkish Course and  Book Selection (303) 

In Turkish instruction, the examination of course books and instruction program 

which are approved by Ministry of National Education in a critical way and the criteria in 

selection of Turkish course book; the examination of content of books, language, 

appropriateness for student’s level, format, attractiveness, advantages to meaningful 

learning, easiness of using in instruction. 

 TEB 514  Türk Edebiyatında Akımlar (303) 

Cumhuriyet Devri Türk edebiyatında devir ve şahıslar bazında edebî akımların 

yansıtılması.Belirlenen sanatçılarda bu akımların yansımasını araştırmak. Klasisizm, 

Romantizm, Realizm, Sembolizm, Post-modernizm... 

TEB 514  Schools Of Türkish Literature (303) 

Best on both period and the caracters reflection   of modern    Turkish literature in  

this scools of  literature . Resarching of such   reflections in selected  novelists and  poets: 

Classicism, Romantism, Realism, Post- modernism... 

TEB 515  Toplumsal Değişmeler ve Edebiyat (303) 

Gerçeğin edebî eserlere yansıtılması, çağdaş Türk Edebiyatında toplumsal 

değişmeler, örnek devirler :Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet İlkeleri, Anadolucu Yaklaşımlar. 



TEB 515  Social Changes and Literature (303) 

The reflection  of reality over the literature , social changes and literature in modern 

Turkish literature, sample periods: İndependet War, principle of republic, approaches 

Anatolian.  


