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1. BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

1.1. Tezin Konusu 

Gereksinim Çözümlemesine Dayalı Süreç-Tür Odaklı Çince Yazılı Anlatım Ders 

Aracı Önerisi, bu tez çalışmasının konusunu oluşturmaktadır.  

 

1.2. Tezin Amacı 

Çalışmanın temel amacı lisans düzeyinde Çince öğrencilerine yönelik Çince yazılı 

anlatım ders aracı geliştirilmesidir. Bu kapsamda, Çince lisans bölümlerinde eğitim gören 

öğrencilerin gereksinimlerinin, bu beceriye yönelik ders vermekte olan öğretim 

elemanlarının ve Çince lisans bölümü mezunlarının yazılı anlatım dersine yönelik 

beklenti ve görüşlerinin belirlenmesi; mevcut ders araçlarının araç geliştirme ilkeleri 

çerçevesinde incelenerek eksiklik ve uygunluk durumunun değerlendirilmesi tez 

çalışmasının amaçları arasındadır. Yapılan tüm bu çalışmaların sonunda öğrenci ve 

öğretim elemanlarının beklenti ve gereksinimleriyle uyumlu yazma öğretimi 

yaklaşımının belirlenerek, ders aracının bu yaklaşım çerçevesinde hazırlanması 

amaçlanmıştır. 

 

1.3. Araştırma Problemi 

Ders araçları tasarlarken öğretmenlerin izlemesi gereken yollardan en önemlileri; 

öğrenci gereksinimlerini analiz etme, bu gereksinimlere göre nelerin öğretileceğine karar 

verme, etkili bir öğrenme için öğretilecek unsurları doğru sıralama, öğrenciye yazma 

fırsatı sunma, öğrencinin ilerlemesini izleme ve etkin müdahale sağlamadır (Hyland, 

2003, s. 54). Bunlara ek olarak, öğrencilerin yazma gereksinimleri belirli hedef 
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bağlamlarında kullanılan metin türleriyle ilgili olduğunda, öğretmenlerin özgün metinlere 

ulaşarak bunları öğrencilere sunması çok önemlidir.  

Yabancı dil olarak Çince yazma öğretiminde de bu durum değişmemekle birlikte, 

alfabetik dillerin öğretimine kıyasla bazı ek zorluklar mevcuttur. Çince genel hatları ile 

bir resim-hece yazısı olduğu için, Çince imler alfabe oluşturmazlar. Alfabetik dillerden 

farklı olarak özgün resim özelliklerine sahip olan Çin yazısını oluşturan imler, aynı 

zamanda kültürel imgeleri de çağrıştırmaktadırlar (Kırilen, 2016, s. 23). Çincenin ses 

temelli bir yazı sistemi olmaması nedeniyle Çince yazılı anlatım öğretimiyle ilgili en 

büyük sorunlardan biri, yazma becerisi geliştirmenin, imleri doğru şekilde yazmak olarak 

algılanmasıdır. İmlerin cümlede doğru yerde doğru şekilde yazılması, çoğu zaman yazma 

becerisinin kazanılmış olması için yeterli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 

öğrencilerin özellikle akademik yazmadaki başarı oranları, diğer dil becerilerine göre 

geride kalmaktadır.  

Bunun bir sebebi de yabancı dil olarak Çince öğretiminin batı dillerinde olduğu 

kadar uzun bir geçmişe sahip olmamasıdır. Yirminci yüzyılda geleneksel Çince öğretim 

yaklaşımının ezbere dayalı olduğu görülmektedir. Bir öğrencinin çok sayıda im, sözcük 

öbeği ve dilbilgisel ifadeyi ezberlemesiyle, bu öğrencinin dili konuşabilmesi, 

okuyabilmesi ve yazabilmesi gerektiğine inanılıyordu. Bu dönemden önce ise, bazı Batılı 

âlimler Çin dili için dilbilgisel bir sistem saptamaya çalışmış, ancak o dönemde bu girişim, 

Çincenin “mantığa aykırı” ve “dilbilgisel bir sisteme sahip olmadığı” sonucuna ulaşılarak 

hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır (Ramsey, 1987, s. 49).  

1970’lerde, Çin nihayet dış ülkelere kapılarını açtığında, Çincenin yabancı dil 

olarak öğretimi ivme kazanmaya başlamış ve Çince öğretimi ile ilgili araştırmalar da hem 

Çince öğretmenleri hem de dilbilimciler tarafından her zamankinden daha çok ciddiye 

alınmıştır. Çin dili eğitimci ve araştırmacıları, hem Çin içinde hem de dışında Çince 

öğretimi için artan taleple birlikte, öğrencilerin öğrenme potansiyelini en üst düzeye 
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çıkarmak için ders araçları ve öğretim yöntembilim seçiminin önemini fark etmişlerdir. 

Sonuç olarak bu durum, geç de olsa Çincenin yabancı dil olarak öğretilmesi ve 

öğrenilmesi konusundaki araştırmaların doğuşuna yol açmıştır (Xing, 2006, s. 9).  

Benzer şekilde ülkemizde de Çince öğretimi son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır 

ve özellikle lisans düzeyinde Çince öğretiminde kullanılan ders araçlarıyla ilgili birçok 

eksiklik mevcuttur. Mevcut ders araçlarının Türk öğrencilerin gereksinimlerine cevap 

verememesi, üniversitelerde çoğunlukla güncel olmayan ders araçlarının lisans düzeyinde 

Çince öğretiminde kullanılması ve Çince öğrencilerinin yazılı anlatım becerisi başarı 

oranlarının düşük olması bu alandaki eksikleri gözler önüne sermektedir. Bu koşullar, 

lisans düzeyinde Çince öğrenen öğrencilerin başarısı üzerinde doğrudan olumsuz bir etki 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda özellikle Çin dili eğitiminde öncü üniversitelerden olan 

Ankara Üniversitesi’nde HSK 5 düzeyinde yazılı anlatım becerisinin gelişimine yönelik 

güncel, özgün ve dilbilimsel ilkelere dayalı bir ders aracı ihtiyacı dikkat çekmektedir.  

Bu mevcut koşullara ek olarak, ülkemizde 2009 yılından itibaren yapılmaya 

başlanan Çince Seviye Sınavlarında (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, HSK) da öğrencilerin 

yazılı anlatım becerilerinin sınandığı bölümde daha çok zorlandıkları gözlenmiştir. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun dinleme, okuma ve yazma bölümlerinden oluşan 

sınavda en düşük puanı çoğunlukla yazma bölümünden almaları, bu konudaki mevcut 

sorunun kanıtlarından biridir. Çince yazılı anlatım becerisiyle ilgili bu sorunlar, 

çalışmamızın çıkış noktasını oluşturmaktadır.  

 

1.4. Tezin Önemi  

Çincenin yabancı dil olarak öğretimi ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmaya 

başlamış, ancak Çince öğretimi üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlı düzeyde 

kalmıştır. Ülkemizde lisans düzeyinde Çince yazılı anlatım öğretiminin dilbilimsel ilkeler 
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çerçevesinde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak HSK 5 düzeyinde bir ders aracı 

örneğinin kazandırılması, tez çalışmamızın en önemli amaçlarındandır. 

Yazılı anlatım becerisi diğer dil becerileri arasında görece daha çok yetkinlik ve 

bilgi isteyen bir beceridir. Çoğunlukla alfabetik yabancı dillerde düşüncelerini yazarak 

iyi ifade edebilen bir kimsenin, aynı dilde okuma-anlama, konuşma veya dinleme-anlama 

konusunda fazla zorluk çekmeyeceği varsayılabilir. Ancak bu yabancı dillerde konuşma, 

dinleme anlama ve hatta okuma becerisi gelişkin olsa da bir kimse iyi yazma becerisine 

sahip olmayabilir. Yazma öğretimi, özellikle lisans düzeyindeki öğrencilerin entelektüel 

ve zihinsel gelişimleri açısından da önemlidir. Yazılı anlatım, ileri seviyede bir dil 

becerisi olması nedeniyle, eş zamanlı ve etkileşimli yürütüldüğünde diğer üç beceri 

(dinleme, okuma, konuşma) için de doğru ve açık ölçme yöntemleri sağlayabilir. Bu 

bakımdan, yazma becerisine verilecek her tür emek, diğer becerilerin gelişimine de katkı 

sağlayarak öğrencinin bilişsel ve entelektüel gelişimine olumlu etki yapacaktır çünkü yazı 

dili, sözel dilden daha derin ve zengin bir içeriğe sahiptir.  

Alanyazında ‘Çincenin Öğretim Yöntemleri’ başlığı altında çalışmalara rastlansa 

da, ülkemizde daha önce özellikle Çince yazılı anlatım öğretimi alanında yapılmış 

kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durumun başlıca nedeni, Türkiye’de Çince 

öğretiminin özellikle son on yıllık zaman diliminde yaygınlaşmaya başlamasıyla bu 

alandaki akademik çalışmaların oldukça sınırlı kalmış olmasıdır. Bu bağlamda bu tez 

çalışmasının, Türkiye’de Çince öğretimi araştırmalarına derinlik ve nitelik kazandırması 

hedeflenmektedir.  

Çalışma, lisans düzeyinde Çince öğrencilerinin en çok zorlandığı dil becerisi 

olduğu gözlemlenen yazma becerisinin geliştirilmesine araç oluşturarak, diğer dil 

becerilerinin ediniminin de kolaylaştırılmasını sağlaması açısından önemlidir. 

Öğrencilerin akademik Çince yazma becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamaların yer 
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alacağı ders aracı örneğinin geliştirilmesi, HSK sınavı yazma bölümündeki başarılarının 

artmasına yönelik olası katkıları açısından da ayrıca önem taşımaktadır.  

 

1.5. Araştırma Soruları 

Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1- Türkiye’de Çince lisans programlarındaki yazılı anlatım öğretiminde mevcut 

koşullar nelerdir? 

2- Çince lisans programlarından mezun olmuş kişilerin almış oldukları yazılı 

anlatım derslerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

3- Çince lisans programlarındaki öğrencilerin Çince yazılı anlatım derslerinden 

beklentileri nelerdir? 

3.a. Yazılı anlatım derslerinde hangi yaklaşım kullanılmalıdır?  

3.b. Yazılı anlatım derslerinde hangi etkinlikler yer almalıdır?  

3.c. Yazılı anlatım derslerinde hangi metin türleri öğretilmelidir?  

4- Çince lisans programlarında çalışan öğretim elemanlarının yazılı anlatım 

derslerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

5- Yabancılara Çince öğretiminde kullanılan Çince yazılı anlatım ders araçlarının 

genel görünümü nedir?  

5.a. Araç değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirildiğinde, bu araçların 

yeterlik düzeyi nedir?  

 

1.6. Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki gibidir: 

1- Bu çalışmanın gereksinim çözümleme sormacaları, Çince dil öğrenimi gören 

öğrenci sayısının az olması nedeniyle 85 öğrenciye uygulanabilmiştir. Bu 85 
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kişilik grup, Okan Üniversitesi 1, 2, 3 ve 4; Ankara Üniversitesi ve Erciyes 

Üniversitesi 2, 3 ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden oluşmaktadır.  

2- Mezun odak grup görüşmesi, ulaşılabilirliğin kısıtlı olması nedeniyle toplam 

dokuz mezunla sınırlandırılmıştır. Mezun katılımcıların tamamı Çince bilgi ve 

becerilerini kullanmalarını gerektiren alanlarda çalışan mezunlar ya da bu 

alanlarda çalışmayı planlayan yeni mezunlardan oluşmaktadır.  

3- Öğretim elemanı görüşmeleri, alanında uzman dört öğretim elemanı ile 

yapılmıştır. 

4- Araştırmada incelenen beş ders aracı Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2003-2012 

yılları arasında yayınlanmış olan, yazılı anlatım dersine yönelik hazırlanmış ve 

halen çeşitli üniversitelerde Çincenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan 

araçlardan seçilmiştir.  

5- Çalışma, lisans düzeyinde Çince öğrencilerine yönelik, HSK 5 seviyesinde beş 

örnek ders ünitesi önerisi ile sınırlıdır.  

6- Çalışmada yer alan metin türleri, Çince metin türleri sınıflandırma sistemi yerine 

İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi müfredatı sınıflandırma sistemine 

göre seçilmiştir. 

 

1.7. Sayıltılar 

Araştırmanın sayıltıları aşağıdaki gibidir:  

1- Çalışmaya katılan öğrenci ve öğretmenlerin, Çince programlarındaki evreni 

temsil ettiği varsayılmıştır. 

2- Çalışmaya katılan öğrenci ve öğretmenlerin, sormaca ve görüşmelere samimi 

yanıtlar verdikleri varsayılmıştır. 
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3- Araştırmada kullanılan sormaca, görüşme soruları ve araç değerlendirme 

ölçekleri hazırlanırken başvurulan uzman görüşlerinin yeterli olduğu 

varsayılmıştır. 

4- Ünite örnekleri hazırlanırken HSK 5 seviyesi yazma becerilerinin 

belirlenmesinde kullanılan ‘Uluslararası Genel Amaçlı Çince Öğretim Programı’ 

(2010) kitabının amaca uygunluk açısından yeterli olduğu varsayılmıştır.  

5- Araç değerlendirme tablosu hazırlanırken temel alınan Demir ve Ertaş (2014) ile 

Miekley (2005) çalışmalarında sunulan değerlendirme ölçütlerinin amaca 

uygunluk bakımından yeterli olduğu varsayılmıştır.  
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2. BÖLÜM  

KURAMSAL TARTIŞMA 

2.1. Yabancı Dilde Yazma Öğretimi 

Yabancı dilde yazma öğretimi araştırmaları, 1960’larda Amerika Birleşik 

Devletleri yükseköğreniminde Yabancı Dil Olarak İngilizce (English as a Second 

Language) alanyazın öğretmenleri arasında önem kazanmaya başlamıştır. Yazma 

öğretimine duyulan gereksinim, İngilizcenin uluslararası akademik ve profesyonel alanda 

ortak dil olarak yayılması sonucu giderek daha da belirginleşmiş ve bu alandaki 

çalışmalar zamanla artmıştır (Beard, Myhill, Riley, Nystrand, 2009, s. 457). Yazma 

becerisi öğretimi, yirmi ya da otuz yıl önce olduğundan çok daha önemli bir konuma 

gelmiştir. Raimes (1983), yazma becerisinin kazanmış olduğu bu önemi, iki temel 

nedenle açıklamaktadır. Öncelikle, yazma becerisinin iyi yönetilmesi, öğrencilerin 21. 

yüzyılda başarılı olmaları için anahtar bir rol oynamaktadır. İkinci olarak, küresel 

çevrimiçi etkileşim araçları aracılığıyla fikirleri ve bilgileri etkili bir şekilde iletme gücü, 

büyük ölçüde iyi yazma becerisine bağlıdır. Hızla gelişen ve değişen çağda yazılı anlatım 

becerisi büyük topluluklara ulaşma ve iletişim kurma aracı olarak kullanılmakta ve dil 

öğrenenler için en zor dil becerisi olarak kabul edilmektedir. Yazılı anlatım becerileri 

gelişmeden, bir dilde okur-yazar olmak mümkün değildir. Nunan (1999, s. 271), yabancı 

dilde ‘tutarlı, akıcı ve geniş çaplı bir metin’ yazmanın oldukça zor olduğunu 

düşünmektedir. Dolayısıyla yabancı dilde yazma becerisi, öğrenciler için kazanımı zor 

bir beceri olmakla birlikte yabancı dil öğrencilerinin en iyi şekilde geliştirmesi gereken 

beceriler arasındadır.   

Nunan (2003) yazma becerisinin dört temel ilkeye dayandığını savunur. Bunlar; 

öğrencinin yazma becerisine ilişkin gereksinimlerini belirlemek, öğrenciye isteği 

doğrultusunda mektup ve şiir gibi çeşitli yazınsal metin türleri de dâhil olmak üzere 

alıştırma yapması için olanak sağlamak, öğrencinin yazmış olduğu taslaklara anlaşılır 
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dönütler vermek ve yazdıkları taslakların nasıl değerlendirileceği ile ilgili olarak 

öğrencileri bilgilendirmektir.  

Kellog (2008, s. 7) yazılı anlatım becerisini büyük bir bilişsel zorluk olarak 

tanımlar çünkü yazmanın bir hafıza, dil ve düşünme becerisi olduğunu ifade eder. 

Fikirleri veya olayları açıkça ifade eden akıcı bir metin içeriği oluşturmak için yazma 

becerisinin yanısıra iyi bir sözel yetenek de gerekmektedir. Ayrıca metni yazan kişinin 

doğru yazım kuralları, noktalama işaretleri, dilbilgisi,  anafikir, paragraf içindeki 

bütünleşik bağlantılar ve metinleri düzenlenme gibi bilgilerle de donatılmış olması 

gerekmektedir. Yazma becerisinin gerektirdiği bütünleşik bilişsel beceriler, yabancı dilde 

yazma öğretimini önemli kılmaktadır. Yabancı dil öğrencileri için yazılı anlatım, belirli 

bir düzeyde dilbilgisi, sözcük bilgisi ve kendilerini hedef dilde yeterince ifade etmelerini 

sağlayacak düşünme stratejileri gerektiren karmaşık bir faaliyettir (Yavuz ve İflazoğlu, 

2011).   

Yazma becerisini oluşturan farklı süreçler bulunmaktadır. Bu süreçler alanyazında 

farklı şekillerde tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Raimes, (1983, s. 6) yazılı metin 

üretme sürecini oluşturan tüm unsurları Şema 2.1.’deki gibi açıklamıştır: 
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Şema 2.1.  Metin Üretme Süreci 

 

Şema 2.1.’de görüldüğü üzere; fikirlerin açık, akıcı ve etkili etkileşimini sağlayan 

bir metin üretmek için dokuz temel unsur bulunmaktadır ve bu unsurlar birbiri ile 

etkileşimli, birbirini tamamlayıcı niteliktedir.  

Nation (2008, s. 114) ise, yabancı dilde yazma sürecinin yedi olası alt süreçten 

oluştuğunu savunur. Bunlar; hedefleri düşünmek, okuyucu modelini düşünmek, fikir 

toplamak, fikirleri düzenlemek, fikirleri yazılı metne dönüştürmek, yazılanları gözden 

geçirmek ve düzeltmektir.  

Birçok ülkede eğitim sistemi, yazma becerisinin sınanması üzerine hazırlanan 

yazılı sınavlarla sürdürülmektedir. Öğrencileri yazma becerilerini geliştirmeye yönelten 

güdüleyici unsur sınavları geçmek veya iyi bir not almak olduğunda, öğrencilerin metin 

yazma isteğini azalmaktadır. Öğrencilere gerçek bir amaç ve bakış açısı sağlamayan bu 
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yapay yazma öğretimi ile öğrencilerin yazmaya ilgi göstermeleri pek olası 

görünmemektedir (Yan, 2005). Bu nedenle yazılı anlatım öğretiminin donanımlı bir dil 

eğitimcisi tarafından; öğrenci gereksinimleri ve eğitim koşullarına en uygun etkinliklerin 

seçimi ile öğrencilerin içsel ve dışsal güdülenmesini sağlayacak şekilde yapılması gerekir.  

Yazma öğretiminin nasıl ve hangi hedefler doğrultusunda yapılması gerektiğine 

ilişkin çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Badger ve White (2000), yazma öğretiminin 

gerçek yaşam durumlarıyla bağlantılı olması, öğrencilere ilham vermesi ve onları geniş 

okuyuculara metin oluşturma sürecine hazırlayacak şekilde yapılması gerektiğini 

savunmaktadır. Yazma becerisinin de diğer dil becerilerinde olduğu gibi öğrencilerin 

anlam odaklı kullanımına, dil odaklı öğrenimine ve verimlilik geliştirmesine dâhil 

edilmesi gerekmektedir. Harmer (2004, s. 39) bu konudaki fikirlerini, “Yazma 

kullanımının öğrencilerin günlük yaşamlarında kullanım alanlarını kapsadığından emin 

olmak önemlidir çünkü yazma becerisinin en etkili şekilde öğrenilmesi, öğrenciler gerçek 

okuyucular için yazdıklarında veya en azından okul dışı yaşamlarında yapmaları gereken 

yazma işlerini yaparken ortaya çıkmaktadır.” ifadeleriyle vurgular. 

Harmer (2001, s. 79) yazma öğretiminin birkaç yönden önemli olduğunu savunur 

ve bunları şu şekilde sıralar; öncelikle, yazma öğretimi diğer becerileri güçlendirme işlevi 

görür. Öğrenciler yazma becerisini geliştirirken kısa bir süre sonra hedef dilde cümleler 

yazmayı öğrenir ve bu da hedef dili öğrenmelerine katkı sağlar. İkinci olarak, öğrencilerin 

doğru yazılı metinler oluşturması için gereken zihinsel etkinlik, devam eden öğrenme 

deneyiminin bir parçasıdır. Üçüncüsü, yazma öğretimi öğrencilerin öğrenme biçemini 

belirlemede yardımcı olabilir çünkü bazı öğrenciler görme ve işitme yoluyla bile dil 

öğrenmede iyiyken, diğerlerinin daha çok zamana ve düşünmeye ihtiyacı olduğu yazma 

yoluyla anlaşılabilir. Bu açıdan yazmanın sessiz bir yansıtıcı beceri olduğu da söylenebilir. 

Son olarak, yazma becerisi dört dil becerisinden biri olduğu için en az diğer beceriler 
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kadar önemli bir temel dil becerisidir. Öğrencilerin hedef dilde nasıl mektup yazacaklarını 

ya da nasıl rapor yazacaklarını bilmeleri gerekir.  

Nation’a göre ise (2008, s. 93), yazma öğretiminin sekiz temel prensibi 

bulunmaktadır: 

 Eğer öğrenciler yazacakları şey için iyi hazırlanmışlarsa başarı oranları artacak 

ve yazma etkinliği anlam kazanacaktır. Bu hazırlık, konu seçimi yoluyla veya 

anadil ya da yabancı dilde yapılacak yazma öncesi çalışmalarla yapılabilir 

(anlam odaklı girdi). 

 Öğrencilerin çok sayıda ve çeşitli türde yazma etkinlikleri yapması, bu becerinin 

gelişmesi ve üretim yapabilmesi açısından önemlidir (anlam odaklı çıktı).  

 Öğrenciler mesaj verme amacıyla yazmalıdır. Çoğu yazma okuyucuya bir mesaj 

iletmek amacıyla yapılmalı ve metni yazarken, yazarın aklında bir okuyucu 

bulunmalıdır (mesaj odaklı yazma).  

 Yazma, öğrencilerin ilgisini çekmeli ve onların hedeflerine uygun olmalıdır. 

 Öğrenciler yazılarının çoğunda başarı hissi yaşamalıdır. 

 Öğrenciler dil bilgilerini artırmak için yazmayı kullanmalıdır.  

 Öğrenciler yazılarının kalitesini ve hızını arttırmak için bilgisayar kullanımı 

becerisi geliştirmelidirler. Günümüzde bilgisayarlar, özellikle öğrencilerin 

yazılarını dijital bir dosya olarak sunmalarına ve çeşitli yollarla geri bildirim 

almalarına olanak sağlar. 

 Yazma öğretimi, öğrencilerin yazma becerisine nerelerde gereksinim 

duyacaklarını, ne seviyede olduklarını ve ne yapmak istediklerini dikkate alan 

ayrıntılı bir gereksinim çözümlemesine dayandırılmalıdır. 

Yazma becerisinin kendine özgü pek çok bileşeni vardır. Öğrenciler ve 

öğretmenler yazmaya ne kadar çok zaman ayırırsa, bu bileşenlerin kavranması da o kadar 
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hızlı olur.  Bu durum, dört dil becerisinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) her biri için 

geçerlidir (Nation, 2008, s. 93).   

 

2.2. Yazma Alt Becerileri  

 Yazma becerisi, çok sayıda alt beceriyi kapsamaktadır. Bu alt beceriler çeşitli 

araştırmacılara göre farklı şekillerde sınıflandırılmıştır.  

Sobhana'ya göre (2003, s. 26) yazma becerisi altı alt beceri türüne ayrılmıştır:  

 Mekanik (el yazısı, yazım ve noktalama işaretleri) 

 Sözcük bilgisi, deyimler (sözcüksel edinç) 

 Paragraflar, konu ve anlatım uyumu, sözdizimi 

 Cümle yapısı, dilbilgisi 

 Fiiller, zamirler vb. 

 Açıklık, özgünlük, mantıksal bağlantı vb. 

 

Aryadoust’a (2010) göre yazma, üç alt beceri türüne ayrılır:   

 Fikirlerin ve örneklerin düzenlenmesi 

 Uygunluk ve uyum 

 Cümle yapısı ve sözcük bilgisi 

Sarosdy ve arkadaşları ise, yazma alt becerilerini şu yedi başlığa ayırmışlardır:   

 Yazı birimlerini (ortografiyi) tanımak 

 Noktalama işaretlerini tanımak 

 Uygun hızda yazmak 

 Dilbilimsel edinç 

 Tutarlı bir metin üretebilmek 
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 Amaca uygun bilgiyi çıkarımlayabilmek 

 Farklı biçem ya da değişkelerin farkında olabilmek (aktaran Karaca, 2017, s. 15).  

Tanımlanan alt beceriler araştırmacılar tarafından farklı sınıflandırılmış olsa da, 

temel olarak yazı birimlerin öğrenilmesi ile başlayan yazma becerileri, bilişsel 

becerilerden üst bilişsel becerilere doğru ilerlemektedir.  

 

2.3. Yabancı Dilde Yazma Öğretiminde Metin Türleri  

 Tür sözcüğü edebiyat ve sanat alanında farklı grupları tanımlamak için kullanılsa 

da, dil eğitimcileri ve dilbilimciler bu terimi dil kullanım sınıflarını ve iletişimi 

tanımlamak için kullanırlar (Allison, 1999, s. 144). ‘Tür’ kavramı farklı araştırmacılar 

tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır:  

 Hammond ve Derewianka (2001), türün sadece edebi metin türlerine değil, aynı 

zamanda belirli bir kültürde günlük, akademik ve edebi metinlerin öngörülebilir ve tekrar 

eden kalıplarına da atıfta bulunduğunu kabul eder.  

 Hyland (2008, s. 545) türü tanımlarken; “…Yazarların tekrar eden durumlara 

cevap vermek için tipik olarak dili nasıl kullandıklarını temsil eden, metinleri birlikte 

gruplandırmak için kullanılan bir terimdir. Başka bir deyişle, hem sosyal hem de bilişsel 

bir kavramdır. Metin türleri esasen bir toplumun üyelerinin genellikle sık kullandıkları 

metinlerdeki benzerlikleri tanımakta çok az güçlük çekmesi ve bunları okumak, anlamak 

ve belki de nispeten kolay bir şekilde yazmak için bu tür metinlerle tekrarlanan 

deneyimlerinden faydalanabilmesi fikrine dayanmaktadır.” ifadelerini kullanır.  

Nunan (1999, s. 280) farklı metin türlerinin, “iletişim amacı taşıyan belirli bir 

yapı ve dilbilgisi biçimi tarafından belirlendiğini” ifade etmiştir. Farklı metin türlerini 

araştırma yoluyla öğrenciler metin yapısındaki farklılıkları algılayabilir ve bunları kendi 

metinlerine uygulamayı öğrenebilirler (Yan, 2005).  
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Swales ise (1990, s. 72) türün önemini, “metin türünün göz ardı edilmesi, 

iletişimsel hedeflerin göz ardı edilmesi tehlikesini taşır” ifadesiyle vurgulamaktadır. 

Türler, belirli bir iletişim işlevine hizmet eden yapıları ayırt edici, tanımlanabilir kalıplara 

sahiptir (Richards ve Schmidt 2002, s. 224) ve dili kullanmanın soyut ve toplumsal açıdan 

bilinen yollarını ifade ederler (Hyland, 2003, s. 21). Yine Hyland'ın (2003, s. 24) belirttiği 

üzere, “tür bilgisi, öğrencilerin yabancı dil ortamlarını ve bu ortamlardaki yaşam 

farklılıklarını anlamaları için çok önemlidir”.  

Hyland (2004) ve Johns (1997), topluluklar içindeki bireyler tarafından paylaşılan 

bir türün ortak bilgisinin, aşağıdaki bileşenlerden oluşabileceğini öne sürmüşlerdir: 

 Ortak bir isim  

 Ortak iletişimsel amaçlar 

 Ortak yazar-okuyucu rolleri bilgisi 

 Ortak bağlam bilgisi 

 Ortak metinsel özellikler bilgisi 

 Ortak metin içeriği bilgisi 

 Ortak kayıt bilgisi 

 Ortak metinler arası farkındalığı 

Belirtilen tüm bu ortak bileşenler, bir türü oluşturan önemli unsurlardır.  Metin 

türlerini oluşturan unsurlarda olduğu gibi, metin türlerinin gruplandırılmasının da 

değişkenlik gösterdiği bir gerçektir. Martin (2011), yabancı dil öğretiminde metin 

türlerini ve bu türlerin amaçlarını ayrıntılı olarak Tablo 2.1.’deki gibi sıralamıştır (aktaran 

Almacıoğlu, 2017, s. 25): 

 

Tablo 2.1. Yabancı Dil Öğretiminde Metin Türleri 1 

 Tür Amaç Aşamalar 

Hikâyeler Olayları aktarmak Yönlendirme 
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Aktarım 

(Recount)  
Olayların kaydı 

Anlatı 
Bir hikâyedeki karmaşıklığı 

çözmek 

Yönlendirme 

Karmaşıklık 

Çözüm 

Kısa hikâye 
Bir hikâyedeki kişiyi ya da olayı 

yargılamak 

Yönlendirme 

Olay 

Yorum 

Ders çıkarmayı 

içeren hikâye 

Bir olaydaki duygusal bir tepkiyi 

paylaşmak 

Yönlendirme 

Dikkat çekici olay 

Tepki 

Kayıtlar 

Otobiyografik 

aktarım 
Hayat olaylarını aktarmak 

Yönlendirme 

Aşamaların kaydı 

Biyografik 

aktarım 
Hayat aşamalarını aktarmak 

Yönlendirme 

Aşamaların kaydı 

Tarihsel aktarım Tarihsel olayları aktarmak 
Arka plan 

Aşamaların kaydı 

Tarihsel 

açıklama 
Tarihsel olayları açıklamak 

Arka plan 

Aşamaların 

açıklanması 

Açıklamalar 

Ardışık açıklama 
Birbiri ardına gelen olayları 

açıklama 

Olgu 

Açıklama 

Etmensel 

açıklama 
Birden fazla nedeni açıklama 

Olgu: sonuç 

Açıklama: etmenler 

Sonuçsal 

açıklama 
Birden fazla etkiyi açıklama 

Olgu: sebep 

Açıklama: sonuç 

Yöntemler 

Yöntem 
Deneyler ve gözlemler nasıl 

yapılır 

Amaç 

Donanım 

Adımlar 

Yöntemsel 

aktarım 
Deneyleri ve gözlemleri aktarma 

Amaç 

Yöntem 

Sonuçlar 

Raporlar  

Betimsel rapor 
Bir olguyu sınıflandırma ve 

betimleme 

Sınıflandırma 

Tanımlama 

Sınıflandırıcı 

rapor 

Bir olgunun türlerini 

sınıflandırma tanımlama 

Sınıflandırma  

Tanımlama: türler 

Bileşimsel 

(düzensel) rapor 
Bütünün parçalarını tanımlama 

Sınıflandırma 

Tanımlama: 

parçalar 

Savlar  

Yorumlama Bir bakış açısı için tartışmak 

Sav 

Tartışmalar 

Tekrarlama 

Tartışma 
İki ya da daha fazla bakış açısını 

tartışmak 

Konu 

Taraflar 
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Önerme/çözüm 

Metin 

Yanıtları 

Değerlendirme 
Yazınsal, görsel ya da müzikal 

bir metni değerlendirmek 

Bağlam 

Metnin tanımı 

Yorum 
Metnin içerdiği mesajı 

değerlendirmek 

Değerlendirme 

Metnin özeti 

Yeniden doğrulama 

Eleştirel yanıt 
Metnin içerdiği mesaja meydan 

okuma 

Değerlendirme 

Yapı çözümleme 

Karşı çıkma 

 

Richards ve Schmidt (2010) ise, işlevsel (yaratıcı olmayan) metin türlerini, 

geleneksel olarak dört gruba ayırmışlardır:  

 Betimleyici metin: kişi, yer ya da herhangi bir şeyin sözlü olarak betimlendiği 

yazılardır.  

 Anlatı metni: bir olay bildiren ya da olayın hikâyesini anlatan yazılardır.  

 Açıklayıcı metin: belirli bir konu hakkında bilgi veren, açıklayan yazılardır. Bir 

şeyi yapma sürecini tanımlama, neden ve sonuçları analiz etme, karşılaştırma, 

bir terim veya kavramı tanımlama veya kategorilere ayırma yazılarının hepsi 

açıklayıcı yazma grubundadır.  

 Tartışmacı metin: bir konuyu desteklemeye ya da görüş farklılığı olan başka bir 

düşünceyi savunmaya çalışan yazılardır. İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi, 

yazma öğretiminin genellikle en basit tür olan betimleyici yazıyla başlaması 

gerektiği ve kademeli olarak en zor olan tartışmacı yazıyı öğrenmeye geçilmesi 

gerektiği varsayımına dayanmaktadır.  

Bu çalışmada, yazılı anlatım aracı için önerilen ünitelerde kullanılan metin 

türlerini belirlerken Avustralya’nın Sözlü ve Yazılı İngilizce Sertifikası; İngilizcenin 

Yabancı Dil Olarak Öğretimi müfredatından yararlanılmıştır. Söz konusu müfredat, 

yabancı dil öğretiminde girdi olarak gereksinim duyulan ve yaygın kullanılan altı metin 
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türü tanımlar (Tomlinson, 2014, s. 395). Bu metin türleri ve özellikleri Tablo 2.2’de 

verilmiştir: 

Tablo 2.2. Yabancı Dil Öğretiminde Metin Türleri 2 

Metin Türleri Temel Özellik Örnek Yazılı Metin 

Karşılıklı Değişim 

Metinleri 

(Exchanges) 

Karşılıklı metinler halinde 

yazılması 
E postalar, mesajlar 

Biçimsel Metinler 

(Forms) 

Resmi amaçlara yönelik olması 

ve belirli kalıplara sahip olması 
Dilekçeler, formlar 

Süreç Metinleri 

(Procedures) 

Bir hedefe ulaşmak için gereken 

adımları anlatması 

Duyuru ve ilanlar, 

talimatlar 

Bilgi Metinleri 

(Information Texts) 
Haber ya da veri sağlaması 

Açıklamalar 

Betimlemeler 

Raporlar 

Anlatı Metinleri 

(Story Texts) 

Olayları anlatmak ve bunlara 

yanıt vermek 
Anlatılar, hikâyeler 

İkna Edici Metinler 

(Persuasive Texts) 

Bir önermenin lehine ya da 

aleyhine tartışması 

Yorumlamalar, tartışmalar, 

görüş metinleri 

 

Çin’deki Çince öğretiminde yer alan metin türleri ise, Genel Metin Türleri （一

般文章）ve Edebi Metin Türleri（文学作品）ana başlıkları altında yedi alt türe 

ayrılmaktadır. Genel metin türleri anlatı, tartışmacı metin ve açıklayıcı metin alt 

türlerinden oluşurken, edebi metin türleri şiir, düzyazı (nesir), roman ve drama alt 

türlerinden oluşmaktadır (Fang, 2005, s. 5). Uygulama metinleri ise （应用文） bu iki 

temel türden ayrı olarak, bağımsız bir sınıflandırma sistemine sahiptir ve genel metin 

türleriyle (anlatı, tartışmacı metin, açıklayıcı metin) kesişen, örtüşen bir ilişkiye sahiptir. 

Uygulama metinleri esas olarak metnin sosyal işlevlerine odaklanır ve işlevsel özelliğe 

sahip tüm metinler, uygulama metinleri sınıfına aittir. Örneğin uygulama metinlerindeki 
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anı, günlük gibi metinler anlatı kategorisine aittir. Yine uygulama metinlerindeki kitap 

özetleri, kayıt formları, ders planları gibi metinler ise açıklayıcı metin türlerinin 

kapsamına girmektedir. Örneklerden de anlaşılacağı üzere Çince metin türleri 

sınıflandırmaları İngilizce metin türlerinden daha ayrıntılı ve karmaşıktır. Bu nedenle 

çalışmada yer alan metin türleri Çince sınıflandırma sistemi yerine, İngilizcenin Yabancı 

Dil Olarak Öğretimi müfredatı sınıflandırma sisteminden seçilmiştir.  

Metin seçimi yazma dersinde en önemli unsurlardan biridir (Hyland, 2003, s. 104). 

Yazma öğretiminde seçilen metin türlerinin yukarıdaki tablo içeriğinde olduğu gibi 

öğrenci beklenti ve gereksinimlerine yönelik olması, öğrencilerin yazma dersine karşı 

tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir. Bu çalışmada Avustralya’nın, İngilizcenin 

Yabancı Dil Olarak Öğretimi müfredatında yer alan metin türlerinden yararlanılmış 

olmasının başlıca nedeni, belirlenen metin türlerinin Çin dili öğrencilerinin gereksinim 

ve beklentilerini karşılayabilecek nitelikte olmasıdır. 

 

2.4. Çince Yazma Öğretimi  

Yabancı dilde yazma öğretiminde öğrenciden öncelikle yabancı bir yazı sistemini 

öğrenmesi beklenir. İkinci bir yazı sistemi öğrenmek, eğer öğrenilen dil anadil ile aynı 

yazı sistemine sahip ise daha kolaydır (Perfetti,  Rieben ve Fayol,  1997). Bu durumda 

Türkçe gibi alfabetik bir anadil yazı sistemine sahip öğrenciler, Çince gibi im temelli 

sisteme sahip bir yabancı dili öğrenirken, İngilizce öğrenme sürecinde olduğundan daha 

çok zorlukla karşılaşmaktadırlar.  

Yazı birimlerin (sembollerin) ve seslerin şeffaflığı, alfabetik yazı sistemlerinin 

tanımlanmasında rol oynar (Lieberman vd. 1980). Fakat alfabetik olmayan yazı dillerinde 

yazı sistemlerinin tanımlanması seslere göre yapılmamıştır. Çince gibi dillerde anlam ve 

ses arasındaki ilişki, imler yoluyla kurulur. Çincede bir yazıbirim ‘çoğunlukla’ bir anlam 
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ifade ederken, alfabetik dillerde ise bir yazıbirim bir sese karşılık gelmektedir (Lieberman, 

2006).  

Çince, resimyazı (pictographic) temelli yazı sistemine sahip bir dildir ve Çincede 

yazının temel birimleri imlerdir. Çinceyi zorlaştıran özelliklerden biri, aynı okunuşa sahip 

birçok biçimbirimin (im) bulunmasıdır. Biçimbirim, ses ve anlam birleşiminden oluşmuş 

en küçük sözcük oluşturma birimidir. Çincede aynı okunuşa sahip imleri ayırt edebilmek 

için dört farklı ses tonu kullanılır ve yazılışları aynı olan pek çok biçimbirim bu farklı 

tonlamalarla farklı anlamlar ifade edebilir (Unudulmazbaş, 2015).  

Chan Sin-wai (2016, s. 56), Çince yazı sistemini oluşturan imlerin temel 

özelliklerini özetleyerek, sekiz başlık altında toplamıştır. Bu özellikleri aşağıdaki gibi 

özetleyebiliriz: 

1- Her bir im, tek heceyle telaffuz edilir 

Çince imler, çoğunlukla anlam ifade eden bağımsız birer semboldürler ancak tek 

başına bir anlam ifade etmeyen, başka bir imle birlikte kullanıldığında anlam kazanan 

imler de mevcuttur. İmlerin sesletimini kolaylaştıran şey, her imin sesletiminin tek heceli 

olmasıdır.  

2- Bir hece (seslem), çoğunlukla birkaç farklı imde kullanılır 

Her imin tek hecelik sesletime sahip olması kolay görünse de, hecelerin sahip 

olduğu farklı tonlamalar anlam farklılıklarına neden olabilir. İmler ve Çince sesletim 

sistemi arasındaki ilişkiyi karmaşık hale getiren şey ise eşsesli imlerin fazla olmasıdır. 

Çincede yaklaşık 400 farklı hece (seslem) vardır ancak Çincedeki dört farklı ses tonu 

dâhil olmak üzere toplam seslem sayısı 1.196’dır.  

3- Mevcut imlerin tümü günlük hayatta kullanılmaz 



  

21 

Xu Shen （许慎）tarafından Han Hanedanı (M.Ö. 206-M.S. 220) döneminde 

derlenen ve bilinen ilk Çince im sözlüğü olan ‘Explaining Graphs and Analyzing 

Characters’ （说文解字） , 9353 im içermektedir. Qing Hanedanı (1644-1911) 

döneminde derlenen ‘Kangxi Dictionary’ （康熙字典）, 47.043 im içermektedir. 1990 

yılında yayınlanan ‘Giant Dictionary of the Chinese Language’ （汉语大字典） ise 

54.678 im kaydetmektedir. Bu bilgiler göstermektedir ki, imlerin sayısı, son birkaç bin 

yılda sürekli artış göstermiştir. Ancak, modern Çin’de genel olarak kullanılan im sayısı 

yaklaşık 7.000’dir. Bu 7.000 im arasından ise, 1988’de Çin Ulusal Dil Komisyonu 

tarafından yayınlanan ‘Sık Kullanılan Çince İmler Listesi’nde yer aldığı üzere, halk 

sadece 3.500 imi sıklıkla kullanmaktadır.  

4- Tüm imler birer sözcük değildir 

Klasik Çincede çoğu sözcük sadece bir imden oluşur ancak Modern Çincede çoğu 

sözcük iki imden oluşur. Sonuç olarak, Klasik Çincede sözcük olan imlerin çoğu Modern 

Çincede sözcüğü oluşturan biçimbirimlerdir. 

Çincede tüm imler sözcük olmasa da, imleri tanımak, oluşturdukları sözcüklerin 

anlamını öğrenmeye yardımcı olacaktır. Öğrencilerin İngilizce sözcük dağarcığını 

artırmanın en iyi yolu ön ekleri, son ekleri ve kökleri öğrenmekse, benzer şekilde Çince 

sözcük dağarcığını artırmanın en etkili yolu da imleri, özellikle de en sık kullanılan imleri 

öğrenmektir. 

5- Bir imi oluşturan en küçük birimler, çizgilerdir 

İmler piktogram şekillerden meydana gelmiş, ancak binlerce yıllık gelişme ve 

değişiklikler nedeniyle, resimyazı özü yavaşça soyutlaşarak yerini oldukça sembolik olan 

ve çeşitli çizgi, nokta ve eğik çizgilerden oluşan modern imlere bırakmıştır. İngilizcede 

‘stroke’ olarak adlandırılan bu çizgi, nokta ve eğik çizgilerin genel adı Türkçede ‘çizgi’ 
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olarak isimlendirilmiştir. Sekiz temel çizgi olmak üzere toplam 36 farklı çizgi biçimi 

vardır. Sözcükten çizgiye doğru sıralayacak olursak, Çince sözcükleri oluşturan dört 

birimi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

Sözcük:  猜测  [cāicè]  ‘tahmin etmek’ 

 

İm:  猜  [cāi]  ‘tahmin etmek’ 

 

Parça:  犭[quǎn] ‘vahşi hayvan’  +  青 [qīng] ‘açık mavi’ 

 

Çizgi:  ㇀ + ㇁ +  ㇀ 

 6- İm yazarken uyulması gereken çizgi yazım sıralaması kuralları vardır 

 İki veya ikiden fazla çizgiden oluşan imler; çizgilerin yazılış sıralaması, tek 

hamlede yazılışı, çizgilerin birbirlerine olan mesafesi ve tüm imi oluşturan biçimsel yapı 

gibi im yazılış kurallarına göre yazılır.  Çizgilerin yazılış sırasını bilmek,  öğrencilerin iyi 

bir Çince el yazısı becerisine sahip olmalarını sağlar.  

 7- Bir imi oluşturan çizgi veya parçaların sayısına (çokluğuna) bakılmaksızın, tüm 

imler diğerleriyle tutarlı bir şekilde aynı boyutta ve kare formunda yazılmalıdır 

 Alfabetik dillerde daha fazla harfi olan bir sözcük, daha az harfli bir sözcükten 

uzundur. Sözcüklerin uzunluğu hecelerinin uzunluğu ile doğru orantılıdır. Çincede ise tek 

heceden oluşan bir im kendisini oluşturan parça ve çizgilerin sayısının az veya çok olması 

fark etmeksizin aynı boyutta ve tek bir kare formda yazılır. Bu nedenle, çizgi ve parça 

https://baike.baidu.com/item/%E3%87%81
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sayısı bir imin uzunluğunu belirlemez, tüm imler bu şekilde tutarlı ve düzenli biçimlerde, 

aynı boyutta yazılmalıdır.  

8-  Her im, anahtar parça olarak adlandırılan temel bir yapı içerir 

İmler, Çince sözlüklerde sınıflandırılıp sıralanmalarını sağlayan ve öğrencilerin 

daha çok im tanımasına yardım eden anahtar parçalar içerir. Çince sözlüklerdeki girişler 

geleneksel olarak bu anahtar parçalar belirlenerek sınıflandırılır. Sözlük kullanıcıları bu 

anahtar parçaların ne anlama geldiğini öğrenerek daha fazla im tanımayı öğrenebilir.  

Çince yazmayı öğrenmek, alfabetik dillerde bulunmayan im yapısal özelliklerini 

öğrenmek, imleri tanımak, sesletimlerini öğrenmek ve imleri hafızada tutup doğru şekilde 

yazmak gibi üstbilişsel beceriler gerektirir.  Bu üstbilişsel beceriler, yabancı dil olarak 

Çince öğrenen öğrencilerin öğrenim süreçlerini zorlaştıran etmenler olarak 

değerlendirilmektedir.  

Bütün bu özelliklerin yanı sıra, farklı yazı sistemlerine sahip dillerin imla 

özellikleri de farklılık gösterebilmektedir. Örneğin yazma sistemleri anadil yazı 

sisteminde bulunmayan yeni bir noktalama işaretine sahip olabilir.  Çincede bir listedeki 

öğeleri ayırmak için kullanılan virgül ayrı (、 ), anlam karışıklığını önlemek için 

kullanılan virgül ayrı (,) biçime sahiptir. Türkçede ise sadece bir çeşit virgülün bulunması 

(,) bu durum için bir örnek oluşturur. Aynı noktalama işaretinin farklı dillerde farklı 

amaçla kullanılması (iki nokta üst üste, tam nokta veya ünlem işaretlerinden önce boşluk 

ekleyerek) da, diller arası farklılıklardandır (Taylor ve Olson,  1995).  Dolayısıyla 

yabancı dil öğrencilerinin metin yazarken anadil noktalama işaretlerinden etkilenmesi 

olağandır. Yine alfabetik dillerin birçoğunda sözcükler arasında boşluk bulunurken, 

Çince cümlelerde sözcükler arasında boşluk bulunmaz. Sözcüklerin aralıklı yazıldığı 

yazma sistemlerinde okuyucular sözcükleri okurken, göz açılarını sözcük ortasına 

sabitleme eğilimindedir. Bu nedenle boşluk kullanımı göz hareketlerini etkiler (Perfetti,   
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Rieben ve Fayol,  1997).  Farklı yazı sistemleri öğrenen yabancı dil öğrencileri bu yönleri 

nedeniyle de bu dilleri öğrenmek için daha fazla zamana ve çabaya ihtiyaç duyarlar. 

Bazı açılardan ise yazı sistemleri yabancı dilde yazma öğretiminde kolaylıklar 

sunmaktadır. Örneğin hem ünsüzleri hem de ünlüleri temsil eden yazı sistemine sahip 

olması nedeniyle İbranice, İngilizce yazı sisteminden daha hızlı öğrenilir. Bu nedenle, 

İngilizce bilen çocuklar yabancı dil olarak İbranice okumayı anadil olarak İngilizce 

öğrenmekten daha kolay öğrenirler (Chuming, 2001).   Fakat Türkçe anadile sahip 

öğrencilerin Çince öğrenirken benzer kolaylık sağlayan ortografik özelliklerle 

karşılaşmaları mümkün değildir.  

Çince yazı sistemi, gerek anadilde gerekse yabancı dil olarak Çince öğretiminde 

oldukça önemli bir role sahiptir. İmler, Çince öğretiminin temeli olarak kabul edilir ve 

imler ve özellikleri öğrenilmeden yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesi beklenemez. 

Dolayısıyla yabancı dil olarak Çince yazma öğretimi alanında yapılan çalışmalar 

çoğunlukla imlerin incelenmesi, imlerin öğretilmesine yöneliktir ve yazılı anlatım 

becerisine ilişkin yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bu mevcut durumun en önemli 

nedenlerinden biri, metin yazma sürecinde imlerin doğru yazılışını ve diğer ortografik 

özellikleri hatırlamanın zorluğudur. İmlerin yazılış kurallarını öğrenemeyen ve imi 

hatırlamakta zorlanan öğrencinin yazılı anlatım becerisini kolay bir şekilde 

geliştirebilmesi beklenemez. Çincede hangi seviyede olursa olsun, yazma becerisi 

kazanmak imleri doğru hatırlama ve yazabilme becerisi ile sınırlı kalmakta, çalışmalar bu 

doğrultuda yapılmakta, dolayısıyla yazma öğretimi asıl amacı olan yazılı anlatım becerisi 

kazanımına ulaşmakta genellikle başarısız olunmaktadır.  

 

2.5. Yazma Öğretimi Yaklaşımları  

2.5.1. Sonuç (Ürün) Odaklı Yaklaşım 
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Sonuç odaklı yaklaşım, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme süreçlerinden 

çok, ortaya çıkardıkları ürüne odaklanan bir yaklaşımdır. Sonuç odaklı yaklaşımın başlıca 

savunucularından olan Tyler, yazma öğretimi programlarının açıkça tanımlanmış 

hedeflere ve ölçülebilir davranışsal konulara dayanması gerektiğini belirtmektedir 

(aktaran Muşlu, 2007; Tyler, 1942).  Yaklaşımda program değerlendirmesinin odak 

noktası, bu hedeflerin öğrenilip öğrenilmediğini bulmaktır. Sonuç odaklı yaklaşımın 

öğretmen odaklı bir yaklaşım olması nedeniyle öğretmenler, öğrencilerin ortaya çıkardığı 

metnin niteliğine odaklanır ve bunu sözcük kullanımı, dilbilgisi kullanımı, yazım, 

noktalama gibi mekanik hususların yanında içerik ve organizasyon gibi ölçütlere göre de 

değerlendirirler  (aktaran Muşlu, 2007; Brown 1994, s. 320).  

Sonuç odaklı yaklaşımda süreç, öğrencilerin yazdığı metinleri toplamak, üzerinde 

yanlışları düzeltmiş veya işaretlemiş olarak öğrenciye bir sonraki düzeltmeleri yapması 

için geri vermek şeklinde ilerlemektedir (Raimes, 1983). Yaklaşım sonuca, diğer bir 

deyişle elde edilen metne odaklandığı için öğrencilerin yazma süreci ve bu süreçte 

karşılaştıkları zorluklar bu yaklaşımın odak noktası değildir. Yaklaşımın temel amacı 

hedef dilde dilbilgisi ve anlatım bakımından olabildiğince hatasız bir yazılı metne 

ulaşmaktır. Kısacası sonuç odaklı yaklaşım dilin yapısı hakkında bilgi edinme ve 

yazmanın gelişimini, çoğunlukla öğretmen tarafından sağlanan metinlerin taklit edilerek 

yazılması biçiminde görmektedir (Badger ve White, 2010).  

Yaklaşımın güçlü yönleri, öğrencilerin metin yazma becerilerinin gelişmesi için 

ağırlıklı olarak dilsel bilgi verilmesi gerektiğini ve taklitlerin de öğrenmek için iyi bir yol 

olduğunu göstermesidir. Zayıf yönleri ise, metin yazma sürecinde öğrenciye görev 

verilmemesi ve öğrencinin daha önce edindiği bilgilerin sınıf ortamında değerli 

görülmemesidir (Badger ve White, 2010). Ayrıca öğrencilerin hedef dilde akıcı ve hatasız 

metin yazması bu yaklaşımın en temel başarı ölçütü sayılması ve öğrencilerin yazma 

süreci göz ardı edilmesi nedeniyle sonuç odaklı yaklaşım çok eleştiri almıştır.  Bunların 
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yanı sıra bu yaklaşım, sürekli olarak öğrenci yanlışlarının düzeltilmesi ile öğrencilerin 

güdülenme ve özgüvenini olumsuz etkilemesi nedeniyle de eleştirilmiştir. Sonuç odaklı 

yaklaşıma gelen eleştiriler sonucu, yaklaşımın öğrencilerin yazma becerisini geliştirmek 

için yetersiz olduğu ve onları gerçek dünyaya etkili bir şekilde hazırlayamayacağı görüşü 

zamanla yaygınlaşmıştır (Yan, 2005).  

 

2.5.2. Süreç Odaklı Yaklaşım 

Brown (2001), yazma sürecinin aslında bir düşünme süreci olduğunu ve 

öğrencinin yazdığı metnin onun düşüncelerine dayandığını belirtir. Süreç odaklı yaklaşım, 

metinden çok yazma sürecine odaklanan bir yaklaşımdır. 1970’lerden itibaren yabancı 

dilde yazma becerisinin geliştirilmesi için önerilen bu yaklaşım, Raimes (1983) 

tarafından da altı farklı yazma yaklaşımdan biri olarak belirtilmiştir. Raimes’e göre süreç 

odaklı yazma yaklaşımı, öğrencilerin belirlenen süre içinde, verilen konu hakkında bir 

metin yazıp bunu kontrol etmesi için öğretmene vermeleri yerine, yazma süreci içinde 

yeni fikirler keşfetmeleri, bu fikirleri öğretmenleri ve akranlarıyla paylaşarak ve 

çeşitlendirerek bu çeşitliliği metne aktarmalarını gerektirir. Öğrenciler yazma sürecine 

odaklanarak kendilerini daha iyi tanıyabilir ve yazma sürecinde nasıl bir yol izlemeleri 

gerektiğini keşfedebilir, hatta yeni stratejiler geliştirebilirler.  

Yaklaşımın öğrenci merkezli olması nedeniyle öğrencilerin gereksinimleri, 

beklentileri, hedefleri, öğrenme biçemleri, beceri ve bilgileri dikkate alınmaktadır. 

Yazma sürecinde öğrenciler bilgi ve becerilerini kullanarak öğretmen ve diğer 

akranlarıyla işbirliği ve yardımlaşma içinde olabilmektedir. Bu işbirliği ve yardımlaşma 

fırsatı, öğrencilere yazarken daha özgür hissetmelerini sağlamanın yanında, onlara 

sunulan geniş zaman içinde tekrar tekrar düşünerek yazdıklarını gözden geçirmelerine, 

her aşamada dış kaynaklardan yardım almalarına olanak sağlamaktadır. 
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Süreç odaklı yaklaşımda yazma işlemi çeşitli aşamalar içermektedir ve bu 

aşamalar farklı araştırmacılar tarafından farklı başlıklarla belirlenmiştir. Tompkins 

(1990), yazma öncesi (Pre-writing) ve paylaşma (Sharing) olmak üzere sadece iki aşama 

belirlemiştir. Harmer (2002) ise, Planlama (Planning), Taslak Yazma (Drafting) ve 

Düzeltmeden (Editing) oluşan üç aşamadan bahseder. Tribble (1996), beş aşamadan söz 

etmektedir. Bunlar; Planlama (Planning), Taslak Yazma (Drafting), Denetleme 

(Revising), Düzeltme (Editing) ve Yayınlama (Publishing)’dır. White ve Arndt (1991) 

ise Yapılandırma (Structuring), Fikir Oluşturma (Generating Idea), Taslak Yazma 

(Drafting), Odaklanma (Focusing), Kontrol Etme (Reviewing) ve Değerlendirme 

(Evaluating) olmak üzere altı aşama belirlemiştir (aktaran Ceyhan, 2014).  

Bu aşamalar doğrusal şekilde ilerlemez ve yazma süreci boyunca birbirleriyle 

etkileşime girebilirler (Yan, 2005). Süreç odaklı yaklaşımda aşamalar kesin kurallarla 

belirlenmemiştir; belirtilen aşamalar, aşamaların sayısı, ayrılan zaman ve uygulanışı 

öğrenciye göre değişebilir. Her ne kadar basitten karmaşığa doğru olmak üzere farklı 

başlıklar ve sayılarda ifade edilmiş olsa da, süreç odaklı yaklaşımda genel olarak kabul 

gören şu beş aşamadan söz edilebilir: 

 Yazma öncesi aşama, yazma eylemine hazırlanma sürecidir. Bu aşama 

öğrencilerin yazmak istedikleri konu hakkında düşündüğü, konuyu nasıl ele 

alacağına karar verdiği, beyin fırtınası yaptığı, liste yazdığı, farklı kaynaklardan 

okuma yaparak veri topladığı ve şema hazırladığı aşamadır. Dolayısıyla 

yazılacak metnin tutarlı ve sağlam olması açısından önemlidir.  

 Taslak yazma, yazma öncesi aşamada elde edilen fikir ve bilgilerin, öğrencinin 

kendi bakış açısıyla yazıya aktarılma aşamasıdır. Öğrenciler bu aşamada 

yazdıkları metni daha sonra gözden geçireceklerini bilmenin verdiği özgürlükle, 

düşüncelerini baskı hissetmeden, rahatlıkla kâğıda dökebilirler.  
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 Gözden geçirme, öğrencinin kendisi ya da bir akranı tarafından yapılabilecek bu 

aşamada yazılmış olan metnin içeriği, akıcılığı, paragraflar arası bağlantıları 

kurma gibi unsurlar incelenir.  

 Düzeltme, yazılan metnin dilbilgisi, noktalama ve imla kurallarına uygun hale 

getirmek amacıyla kontrol edilerek yeniden düzenlenme aşamasıdır. Bu aşama 

da gözden geçirme aşaması gibi hem öğrencinin kendisi hem de akranları 

tarafından yapılabilir.  

 Yayınlama, gözden geçirilerek düzeltilen metnin, son kez okunduktan sonra 

yayınlanma veya ilgili kişilere sunulma aşamasıdır.  

Yaklaşımın en önemli özelliklerinden biri, konuyla bireysel bir bağlantı kuran ve 

yazarken izledikleri süreçleri anlamaya çalışan öğrencilere yol gösterip yardım etmesidir. 

Bu süreç, yazarın kişisel deneyimlerini konuyla ilişkilendirmesi, söyleyeceği her şeyi 

keşfetmesini sağlayan bir artalan deneyimi veya dünya bilgisi olan şemaları harekete 

geçirmesi için fikir üretmek ve beyin fırtınası yapmakla başlar (Yan, 2005). Bu yaklaşıma 

göre yazma, ağırlıklı olarak planlama ve taslak hazırlama gibi dilsel becerilerle ilgili 

olarak görülmekte ve dilbilgisi, metin yapısı gibi dilsel bilgilere çok daha az önem 

verilmektedir (Badger ve White, 2010). Öğretmen, öncelikle öğrencilerin yazma sürecini 

kolaylaştırır.  

 Süreç odaklı yaklaşım, yazma sürecini tüm öğrenciler için aynı olarak kabul 

etmesi ve ne yazıldığına, kimin yazdığına bakılmaksızın yazının amacına ve sosyal 

bağlamına yeterince önem vermemesi gerekçesiyle eleştirilmiştir. Fakat öğrencilerin 

yazma konusundaki basamakları anlamalarını sağladığı ve yazma becerisinin gelişimine 

katkıda bulunduğu için yaygın olarak kabul görmüş ve kullanılmıştır (Badger ve White, 

2000). 
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2.5.3. Tür Odaklı Yaklaşım 

 Tür odaklı yaklaşım, metin türlerine odaklanan ve metin türlerine ilişkin ayrıntılı 

yapısal, dilsel ve sözcük bilgisi gerektiren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın amacı, 

öğrencilerin belirli bir türün biçimsel yapısına ilişkin farkındalığını artırmak, öğrencilere 

iletişimsel amaçlarını yerine getirebilmeleri için kullanabilecekleri çeşitli stratejileri ve o 

türde hangi dil özelliklerinin mevcut olduğunu göstermektir (Henry ve Roseberry, 1999). 

Dolayısıyla tür odaklı yaklaşım, yazma becerisini geliştirmenin etkili bir yoludur ve temel 

felsefesi, ‘özel amaçlı yabancı dil’ düşüncesiyle tutarlıdır. Yaklaşım, belirli tür bilgisini, 

göreceli olarak sınırlı bir süre içerisinde istenen seviyeye getirmeye odaklanır (Dudley-

Evans, 1997). Tür odaklı yaklaşım, yazının dilbilgisi ile ilgili ve sosyal bir amaç ile 

yakından ilişkili olduğu görüşündeyken, yazılı anlatım becerisinin gelişimini öğretmen 

tarafından sağlanan metin girdilerinin analizi ve taklidine bağlar (Badger ve White, 2000). 

Bu nedenle tür odaklı yaklaşım sayesinde öğrenciler, yazılı anlatım becerilerini, yabancı 

dil öğreniminin temel amacı olan ‘iletişim’ amacı çerçevesinde kullanma olanağına sahip 

olurlar.  

Cope ve Kalantzis’e göre (1993) tür odaklı yaklaşımda yazma üç aşamadan 

oluşmaktadır; öğrenciler için örnek hedef türün sunulması, öğretmen ve öğrencilerin 

ortak katılımıyla metin oluşturması ve her bir öğrencinin bağımsız olarak metin 

oluşturması.   

Hyland (2003, s. 75) ise tür odaklı yaklaşıma göre hazırlanan ders modelinin şu 

yedi aşamadan oluşması gerektiğini belirtir:  

 Bir içerik oluşturmak (belirli bir tür, amaç, konu gerektiren durumları keşfetmek) 

 Türün örneklendirilmesi (türün örnek metinlerinin okunması) 

 Türe ilişkin farkındalık oluşturma (türün işlevlerine, özelliklerine ve aşamalarına 

dikkat çekmek) 
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 Metinlerin net bir şekilde analizi (özelliklere, dilbilgisine ve bilgi aktarımına 

odaklanmak) 

 Kontrollü yazma (metin tamamlama, metni yeniden yapılandırma, yeniden 

düzenleme) 

 Bağımsız yazma (planlama, taslak hazırlama, öğretmen ve akran geri bildirimi) 

 Metin 

Tür odaklı yaklaşımın savunucuları bu yaklaşımın, öğrencilere farklı metin 

türlerinin farklı yapılara ne kadar gereksinim duyduğunu göstermekte başarılı olduğunu 

ileri sürse de, yaklaşım yine de metin oluşturmak için gereken süreçleri zayıflattığı ve 

öğrencileri büyük ölçüde pasifleştirdiği gerekçesiyle eleştirilmiştir (Badger ve White, 

2000). Tür odaklı yaklaşıma Kamler (aktaran Badger ve White, 2010, 1995, s. 9) 

tarafından yöneltilen bir diğer eleştiri ise, tek bir açıdan dil ve metne odaklanması ve 

metinlerin oluşturulduğu öğretim bağlamlarına dikkat etmemesidir.  

 

2.5.4. Süreç-Tür Odaklı Yaklaşım  

Badger ve White (2000) tarafından önerilmiş olan süreç-tür odaklı yaklaşım, 

isminden de anlaşılacağı üzere süreç ve tür odaklı yaklaşımların birleştirilmesiyle 

oluşturulmuştur. Her iki yaklaşımın da özellikleri göz önünde bulundurularak, süreç 

odaklı yaklaşımda yalnızca öğrencinin yaratıcı düşünmesi ve bir metnin oluşturulması 

değil, aynı zamanda bir metin türünü oluşturan belirli ifadelerin yanı sıra dilsel bilgilerin 

de bulunması gerektiği savunulmuştur. Bu iki yaklaşım arasındaki farkların daha açık 

şekilde anlaşılması için Hyland’ın (2003, s. 24) karşılaştırma tablosunu inceleyebiliriz: 

Tablo 2.3. Süreç ve Tür Odaklı Yaklaşımların Karşılaştırılması 

Nitelik Süreç Tür 

Ana Fikir Yazma, yazma eylemini de içeren 

bir düşünme sürecidir. 

Yazma, ortaya çıkan son ürünle 

ilgili sosyal bir faaliyettir. 
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Öğretme 

Odağı 

Yaratıcı yazara önem verir. Okuyucu beklentilerine ve ürüne 

önem verir. 

Olumlu 

Yönler 

Yazma sürecini anlaşılır kılar. 

Öğretim için temel sağlar. 

Yazmayı okuyucular ve amaç için 

bağlamsallaştırır. 

Olumsuz 

Yönler 

Anadilde ve yabancı dilde 

yazmanın benzer olduğunu 

varsayar. 

İkinci dil öğrenme zorluklarını 

görmezden gelir. 

Ortaya çıkan ürüne yeterli dikkati 

vermez. 

Tüm yazılarda aynı sürecin 

kullanıldığını varsayar. 

Metinlerde sözbilimsel anlayış 

gerektirir. 

Metinlerin kuralcı öğretimi ile 

sonuçlanabilir. 

Ürüne gereğinden fazla özen 

gösterilmesine neden olabilir. 

Metin üretmek için gerekli olan 

becerileri küçümser. 

 

Bazı durumlarda yaklaşımları birleştirmek, yazma öğretiminde yeni bir yol 

gösterir. Yaklaşımların zayıf ve başarılı yönleri değerlendirilip birleştirme yapılabilir. 

Süreç-tür yaklaşımında, öğrenciler yazma öncesi, taslak hazırlama, gözden geçirme ve 

düzenleme süreçlerini kullandıklarında, belirli bir tür için amaç ve tür arasındaki ilişkiyi 

inceleme fırsatı yakalamış olur.  Tür odaklı yaklaşımda, yalnızca metin türlerine ve bu 

türlerin gerektirdiği metin kalıplarına odaklanıldığı için öğrencinin yazma sürecinde 

karşılaştığı zorluklar göz ardı edilebilmektedir. Benzer şekilde süreç odaklı yaklaşım da, 

daha çok öğrencilerin yazma süreçlerine odaklanır. Metnin içeriği, niteliği ve türü süreç 

odaklı yaklaşımda ikinci planda kalmaktadır. Bunun yanında, öğrencilerin sadece 

yazmayı öğrenmede değil, aynı zamanda metinlerin konu, okuyucu, amaç ve kültürel 

normlar tarafından nasıl şekillendirildiğini anlamada da yardıma ihtiyaçları vardır 

(Hyland, 2002). Bu nedenle süreç-tür odaklı yaklaşım aracılığı ile her iki yaklaşımın 

öğrenci için olumlu yönlerinden faydalanılarak, daha verimli bir yazılı anlatım öğretimi 

sağlandığı düşünülmektedir.  

Yan, (2005) süreç-tür odaklı yaklaşımı kullanırken öğretmenlerin üç genel öneriyi 

dikkate alması gerektiğini savunur; yazma zor bir beceri olduğu için öğretmenler 
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yardımcı ve rehber rolünü benimsemeli, öğrencilere onları cesaretlendirmek ve yararlı 

geri bildirimler sunmak üzere birlikte çalışmalıdır. Öğretmenler doğrudan yazma 

stratejileri hakkında öğrencileri eğitmelidir. Yazma öncesi şemalarının nasıl 

kullanıldığını, taslak hazırlama, düzeltme süreçleri için gereken stratejileri 

gösterdiklerinde, öğrenciler metin yazmada daha başarılı olacaklardır. Son olarak, 

öğretmenler yazma dersine dinleme, konuşma ve okuma becerilerini de katmalıdır çünkü 

dört dil becerisini bütünleştirmek, öğrencilerin genel dil yetkinliğinin artmasını sağlar.  

Her iki yaklaşımdan da birbirinin tamamlayıcısı olarak faydalanmak yoluyla, 

yazılı anlatım becerisini öğrenciler için en verimli şekilde geliştirmeyi amaçlayan süreç-

tür odaklı yaklaşım, sınıf ortamında uygulanabilecek altı aşamaya ayrılır. Bunlar; hazırlık, 

modelleme ve pekiştirme, planlama, ortak oluşturma, bağımsız oluşturma ve gözden 

geçirmedir (Yan, 2005): 

 Hazırlık: Öğretmen, öğrencileri yazılı bir metne ihtiyaç duyacakları bir durum 

tanımlar ve bu durumu belirli bir metin türünde yazmaları için hazırlar. 

 Modelleme ve pekiştirme: Öğretmen hedef türün bir örneğini tanıtır ve 

öğrencilerin, metnin sosyal amacını, kimin okuyacağını göz önünde 

bulundurmalarını sağlar. 

 Planlama: Beyin fırtınası, tartışma ve ilgili araçları okuma gibi birçok etkinlik, 

öğrencilerin konu hakkındaki şemalarını harekete geçirir. 

 Ortak oluşturma: Bağımsız oluşturmayı kolaylaştıracak olan bu aşamada, 

öğretmen ve öğrenciler bir metin yazmaya başlamak için birlikte çalışırlar. Bunu 

yaparken, öğretmen beyin fırtınası, taslak hazırlama ve gözden geçirme 

süreçlerini kullanır. 

 Bağımsız oluşturma: Bu aşamaya gelene kadar örnek metinleri inceleyen ve 

hedef türde ortaklaşa bir metin oluşturan öğrenciler, bu aşamada ilgili konu ve 

türde kendi metinlerini oluşturmaya başlarlar.  
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 Gözden geçirme: Bu adımda öğretmenlerin mutlaka tüm kâğıtları toplayıp tek 

tek kontrol etmesi gerekmez. Öğrenciler, öğretmenin yönlendirmesi ve 

rehberliği eşliğinde karşılıklı olarak birbirlerinin çalışmalarını kontrol edebilir, 

tartışabilir ve değerlendirebilir. 

Her bir yaklaşımın sahip olduğu teknikler birleştirildiğinde, öğrencilerin belirli bir 

metin türünde bireysel yazma süreçlerine yardımcı olarak, onlar için en kullanışlı hale 

gelmektedir. Sınıf ortamında yapılan yazma dersleri, gerçek hayattaki durumlarla 

yakından ilgili, öğrencileri motive edici olur ve öğrencileri sınıf dışında okuyucular için 

de yazmaya hazırlar (Yan, 2005). Süreç-tür odaklı yaklaşımın ortaya atıldığı 2000 

yılından bu yana, bu yaklaşımın belirli öğrenci gruplarına uygulandığı birçok çalışma 

yapılmış ve yaklaşımın öğrencilerin yazma becerisi gelişimi için olumlu sonuçlar elde 

edilmesini sağladığı görülmüştür.  

Reonal (2015) yaptığı çalışmada, öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce yazma 

zayıflıklarını değerlendirerek süreç-tür odaklı yazma dersleri tasarlamış, uyguladığı bu 

dersler sonucunda öğrencilerin yazma becerisinde büyük ilerleme kaydettiğini 

gözlemlemiştir. Çalışmada ilk dönemin iki aylık zaman diliminde süreç-tür odaklı 

yaklaşım öğrencilere tanıtılarak uygulanmıştır. Birinci dönem sonunda, yaklaşımın 

uygulandığı öğrencilerin sınav puanları en yüksek 72.5 ve en düşük 44 olmak üzere 

ortalama 55 olarak ölçülmüştür. Bu, öğrencilerin %54’ünün B ve üstü not aldığı anlamına 

gelmektedir. Uygulama ikinci dönemde de sürdürülmüş ve dönem sonunda uygulanan 

sınavdan sonra öğrencilerin yazma becerisindeki olumlu değişimin devam etmiş, 

öğrencilerin %78’i B ve üzerinde not almıştır. Son dönemde ise öğrencilerin sınav notları 

en yüksek 91, en düşük 73 olmak üzere ortalama 83.6’ya ulaşmış ve %84’ü B ve üzerinde 

bir not almıştır. Üç dönem boyunca öğrencilerin İngilizce yazılı anlatım sınav 

notlarındaki bu anlamlı istatistiksel fark, süreç-tür odaklı yaklaşımın yazma becerisi 

gelişimi için etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.  
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Reonal elde ettiği bulgularda şu üç genel sonuca ulaşmıştır;  

 Öğrenciler, sebep ve sonuç, sınıflandırma, yöntem ve açıklayıcı metinler yazma 

konusunda ve metin düzenleme, sözcük seçimi ve cümle akıcılığı becerilerinde 

zayıflar. 

 Süreç-tür odaklı yaklaşıma göre tasarlanmış dersler öğrencilere, belirli bir metin 

türünü amaç ve neden-sonuç ilişkisi doğrultusunda yazmayı ve yeniden yazma, 

taslak hazırlama, gözden geçirme ve düzenleme süreçlerini daha iyi anlamalarını 

sağlamıştır. Öğrenciler bu bilgileri hem grup olarak hem de bireysel olarak metin 

oluşturmada kullanabilmişlerdir.   

 Uygulanan dersler öğrencilerin açıklayıcı metinler yazma performanslarında, 

özellikle de düzenleme, cümle akıcılığı ve ifade becerilerinde önemli gelişmeler 

sağlamıştır. 

Tüm bu olumlu etkilere ek olarak, Ajmal’a (2015) göre süreç-tür odaklı yaklaşım, 

belirli amaçlar için metin yazma sürecinin, öğrenciler için daha az stresli, daha 

uygulanabilir ve motive edici olmasını sağlamaktadır.  

Benzer bir çalışma Jarunthawatchai (2010) tarafından yapılmıştır. Araştırmanın 

katılımcıları, Tayland'ın merkezindeki bir devlet üniversitesinin 15 haftalık İngilizce 

yazma kursunda, ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan 50 kişidir. Deney grubundaki 26 

öğrenciye İngilizce yazma öğretimi için süreç-tür odaklı yaklaşım uygulanmış, kontrol 

grubundaki 24 öğrenciye ise süreç odaklı yaklaşım kullanılmıştır. Süreç odaklı 

yaklaşımın uygulandığı kontrol grubu öğrencileriyle karşılaştırıldığında, süreç-tür 

yaklaşımının uygulandığı öğrenciler düzenleme, içerik ve dil uygunluğuna ilişkin 

alanlarda daha fazla gelişme göstermiştir. Deney grubu öğrencilerinin yazılı 

metinlerinden elde edilen bulgular, süreç-tür yaklaşımı kapsamında yazma eğitimi alan 

öğrencilerin metin türlerini daha geniş bir bakış açısıyla görebildiklerini ortaya 
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koymuştur. Öğrenciler metin türleri hakkındaki farkındalıklarını açıklarken, türlerin 

iletişim amaçlarını, yazar ve okur ilişkisini, içeriğini ve düzenlemesini ele almışlardır. 

Ayrıca her farklı türün dil kullanımındaki farklılıkları birçok boyuttan ele alarak, türün 

metinsel ve bağlamsal özelliklerinin birbiriyle ilişkili ve ayrılmaz olduğunun da ayırdına 

varmışlardır.  

Voon Foo (2007), öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce’de daha iyi metin 

yazmalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirmeleri amacıyla süreç-tür odaklı yazma 

öğretiminin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladığı bir çalışma gerçekleştirmiştir. 

Çalışmada 60 ortaokul öğrencisi deney grubu ve kontrol grubu olarak ayrılmış, deney 

grubu süreç-tür odaklı yaklaşıma göre yazma eğitimi alırken, kontrol grubu ‘tür odaklı’ 

yaklaşıma dayalı yazma eğitimi almıştır. Her bir grup 80 dakikalık 16 yazma dersi almış, 

üç ay süren çalışmada katılımcılara ön test ve son test uygulanmıştır. Son test 

değerlendirmelerinden elde edilen bulgulara göre süreç-tür odaklı İngilizce yazılı anlatım 

eğitimi alan öğrencilerin, fikirlerini daha etkili bir şekilde yazabildikleri ve yazma 

görevlerinin amacını desteklemek için kontrol grubu öğrencilerine kıyasla daha ilgili 

fikirler geliştirebildikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü üzere, alanyazına göre süreç-tür odaklı 

yaklaşım öğrencilerin gereksinimlerini dikkate alan, yabancı dilde yazma öğretimini 

öğrenciler için eğlenceli ve anlamlı hale getiren etkili bir yaklaşım olarak kabul 

edilmektedir. Bu nedenle yabancı dilde yazma derslerinde süreç-tür yaklaşımına yer 

verilmesi önemlidir.  

 Süreç-tür odaklı yazma öğretimi çalışmaları İngilizcenin yabancı dil olarak 

öğretimi alanında yaygın olsa da, Çincenin yabancı dil olarak öğretiminde süreç-tür 

odaklı yaklaşımın etkileri alanında yapılmış kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır.  
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2.6. Yazma Öğretiminde Araç Geliştirme 

Yazma öğretimi ders araçları, öğrencilerin yazma ve hedef dili kullanma 

konusundaki kavrayışları için temel sağlamayı hedefler. Araçlar genellikle yönlendirilmiş 

yazma için bir ön hazırlık olarak, ‘destekleyici’ (scaffolding) veya cümle düzeyinde 

pekiştirici alıştırmalar gibi bir dil odağı sunmak için kullanılır (Macken-Horarik, 2002). 

Öğrencilere uyaran oluşturmanın ve yazmaları gereken hedef dili anlamalarını 

sağlamanın yanında araçlar, öğretmenlere ders etkinliklerini düzenlemelerinde yardımcı 

olması amacıyla da kullanılmaktadır (Tomlinson, 2014, s. 391).  

Hyland (2003), yazma öğretiminde ders araçlarının rolünü dört maddeyle 

açıklamıştır: 

 Model: Hedef türde örnek tümceler ve metinler sunar. 

 Dil Desteği (scaffolding): Tartışmak, analiz etmek ve alıştırma yapmak için dil 

örneklerinin kaynağıdır. 

 Referans: Çevrimiçi veya basılı bilgi açıklamaları ve ilgili dilbilgisi, sözcük 

bilgisi veya üslup formlarına örnekler sağlar. 

 Uyaran: Yazmayı teşvik eden kaynaklardır. Genellikle basılı veya internet 

metinleri içerir, ancak video, grafik veya ses kaydı gibi gerçek nesne öğeleri de 

içerebilir. 

Jolly ve Bolitho’ya göre (2011, s. 112), ders aracı tasarımı bir boşluğun ya da 

mevcut ders kitabının öğrenme gereksinimlerini karşılayamaması veya öğrencilerin 

belirli bir yazma yönünde daha fazla uygulamaya gereksinim duyması durumlarının 

belirlenmesiyle başlamalıdır.  Bu bağlamda, araç tasarlamaya başlamadan önce kapsamlı 

bir gereksinim çözümleme yapmak doğru bir adım olacaktır. Öğretmenler araç 

geliştirmede başlangıç noktaları olarak kendi öğrenci gruplarının gereksinimlerini 

seçebilirler. Araç geliştirmenin bir başka olumlu yönü de güncelliktir (Block, 1991). 
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Kendi araçlarını tasarlayan öğretmenler, güncel gelişmeleri takip edebilmektedir. Sonuç 

olarak, öğretmen tarafından tasarlanan araçlar çoğu ticari amaçlı ders aracına göre daha 

avantajlı olabilmektedir.   

Jolly ve Bolitho (1998), ders aracı geliştirme sürecini altı başlıkta özetlemişlerdir:  

 Belirleme: yeni hazırlanacak olan ders aracı yardımıyla çözülmesi gereken 

sorunların öğretmenler ya da öğrenciler tarafından belirlenmesi. 

 Araştırma: dil, beceri ya da içerik bakımından gereksinim duyulan ya da sorun 

yaşanan alanın araştırılması. 

 Bağlamsal Gerçekleştirme: uygun fikirler, bağlamlar ya da metinler bularak, 

hazırlanacak olan yeni ders aracına bağlamsal gerçeklik kazandırılması.  

 Eğitimsel Gerçekleştirme: uygun etkinlikler bularak araçların eğitimsel olarak 

gerçekleştirilmesi ve kullanım için en uygun yönergelerin yazılması. 

 Fiziksel Üretim: düzen, yazı tipi, görseller gibi unsurlar dikkate alınarak 

araçların üretilmesi. 

 Kullanma ve Değerlendirme: ders araçlarının kullanımını takiben, daha önce 

belirlenen amaçlara göre değerlendirilmesi. 

Araç geliştirirken özgünlük, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus 

olmakla birlikte, özgün metinler her zaman iyi modeller olmayabilir. Öğretmenler özgün 

metin seçerken zayıf yapılandırılmış metinleri ayıklamaya özen göstermelidirler. Doğru 

uzunlukta, doğru düzeyde anlaşılır ve erişilebilir bir kültürel referans derecesine sahip 

özgün metinler bulmak, özellikle öğretmenlerin bunları en etkili şekilde kullanabilecek 

ilgili etkinlikler geliştirmeleri çok zaman alabilir (Bell ve Gower, 1998). Ayrıca uygun 

özgün metinlerin ulaşılabilir olduğu durumlarda bile bunları yaratıcı ve etkili bir şekilde 

kullanarak öğrencilerin ilgisini çekmek ve bu aracın verimliliğini en üst seviyeye 
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çıkarmak, öğretmenler üzerinde büyük bir yük oluşturabilir (Hyland, 2003, s. 93). Yine 

de uygun ders araçlarının bulunmadığı durum ve koşullarda özgün ders aracı oluşturmak, 

öğretmenler için en etkili yol olarak kabul edilir.  

Hyland (2003, s. 94), özgün ders araçlarının olumlu ve olumsuz yönlerini Tablo 

2.4.’teki gibi sıralamıştır:  

Tablo 2.4. Özgün Ders Araçlarının Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

Olumlu Yönler Olumsuz Yönler 

Öğrencileri gerçek dile maruz bırakır Dil, öğrenci yeterliğinin üzerinde olabilir 

Öğrencileri gerçek metinleri işlemlemeye 

teşvik eder 

Özellikle öğrenme amacıyla 

derecelendirilmemiş ya da 

sıralanmamıştır 

Öğrenci hedef gereksinimleriyle ilgili 

örnekler sunar 
Hatalı ya da kötü yazılmış olabilir 

Hedef kültür hakkında bilgiler sunar 
Öğretmen uzmanlığı ve yüksek vasıflar 

talep eder 

Öğrenci güdülenme ve stratejilerini artırır Bir dizi metine ulaşmak zor olabilir 

Metinden en verimli şekilde yararlanmak 

için yaratıcı öğretimi kolaylaştırır 

Sıkıcı ve şevk kırıcı olabilir 

 

Metnin doğal bütünlük ve uyumunu 

sağlar 

Sınıf içi kullanımı, gerçek amacı 

yansıtmayabilir 

 

Ders aracı tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır. 

Bu nedenle Hutchison ve Waters (1987), araç tasarlamayı kolaylaştırıcı bir rehber olması 

amacıyla girdi, içerik odağı, dil odağı ve görev olmak üzere dört maddeden oluşan bir 

çerçeve önermişlerdir (aktaran Hyland, 2013, s. 401). Bu maddelerin amaçlarını aşağıdaki 

gibi özetleyebiliriz:  

Girdi: Bir diyalog metni, video, resim veya herhangi bir iletişim verisinin girdi 

olarak kullanılabilmesine rağmen, çoğunlukla basılı ya da internet kaynaklı bir metin 
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girdi olarak tercih edilmektedir. Girdi aracılığıyla aşağıdaki unsurlardan en azından biri 

sağlanmış olacaktır; 

 Düşünmek, tartışmak ve yazmak için bir uyarıcı 

 Yeni dil öğeleri ya da önceki öğelerin yeniden sunumu  

 Bir bağlam ve yazmak için bir amaç 

 Hedef tür örnekleri  

 Yazma öncesi evre, taslak oluşturma gibi yazma süreci becerilerinin kullanımına 

teşvik 

 Bilgiyi işleme fırsatları 

 Öğrencilerin önceki bilgilerini kullanma ve üzerine yeni bilgiler ekleme fırsatları 

İçerik odağı: Anlamlı iletişim oluşturmak için konular, durumlar ve bilgiler 

gerekmektedir.  

Dil odağı: Metinlerin analiz edilmesi ve öğrencilerin yeni bilgileri kendi yazma 

metlerine aktarabilmeleri için fırsatlar içermelidir. 

Görev: Araçlar, öğrencileri ünite içeriğini ve dilini kullandıkları iletişimsel bir 

yazma görevine yönlendirmelidir.  

 Hadfield ve Hadfield (2003)’a göre özgüven ve yetkinlik, bir öğretmenin araç 

geliştirmeye başlama istekliliğini belirleyen faktörlerdir. Öğretmenin tecrübe seviyesi, 

sanatsal becerileri ve araç geliştirme ilkelerini genel olarak anlamış olması geliştirdiği 

aracı olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla çoğu öğretmen, bir ders aracını 

sıfırdan oluşturmak yerine değiştirmek, uyarlamak seçeneğini kullanmayı tercih eder. 

Araç uyarlama, var olan araçların özel koşullar, öğrenciler ya da öğretmenler için daha 

kullanışlı duruma getirilmesi amacıyla değiştirilmesini ya da yeniden biçimlendirilmesini 

içerir (McDonough ve Shaw, 2003; McGrath, 2002; Tomlinson ve Masuhara, 2004). 

Aracın öğretim koşullarıyla ya da öğrencilerle uyuşmadığı durumlarda; yöntemi, dilsel 
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içeriği, konuları, beceri dengeleri, dilsel öğelerinin sıralanışı ve kültürel içeriği uyarlama 

teknikleriyle biçimlendirilebilir. Islam ve Mares (2003, 91), araç uyarlama tekniklerini, 

ekleme, çıkarma, basitleştirme, yeniden düzenleme ve araç değiştirme olarak belirler. 

(aktaran Peçenek, 2005). 

Araç uyarlarken öğretmenler şu kararları alabilir (Harmer, 2001 ve Lamie, 1999): 

 Daha önce önerilmiş olan etkinlikler eklemek  

 Öğrencilerin gereksinimlerini karşılamayan etkinlikleri dışarıda bırakmak  

 Ticari metinler, özgün araçlar (gazeteler, raporlar, filmler vb.) ve öğretmen 

tarafından önceden oluşturulan ilave araçların değiştirilmesi 

 Etkinliklerin düzenlenmesinde değişiklikler yapmak 

Özellikle yabancı dil öğreniminde araç kullanımına yönelik temel eleştiri, 

kullanılan araçların tanıtım amaçlı olmaları ve belirli bir öğrenen grubunu, kültür veya 

eğitim bağlamını hedeflememeleridir. Altan (1995, s. 59), öğretim bağlamı ve ders kitabı 

arasındaki olası uyumsuzluğu dile getirirken, “Modern ders kitaplarımız, çoğu yabancı 

dil öğrencisinin asla karşılaşmayacağı durumlara dayanan eylemler ve işlevlerle 

doludur.” ifadelerini kullanmaktadır. Bu uyumsuzluk durumu, zaten sınırlı olan Çince 

yazma öğretimi ders araçları için de geçerlidir. Böyle durumlarda öğretmenler için kendi 

araçlarını tasarlamak veya uyarlamak, kendi özel öğrenme ortamlarını göz önünde 

bulundurarak ders araçlarındaki ‘uygunluk’ eksikliğinin üstesinden gelmelerini 

sağlayabilir. 

 

2.6.1. Çince Yazma Öğretimi Ders Araçları 

Çin’de, Çincenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ders araçlarının sıklıkla 

yayınlanmaya başlaması ancak 1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Her ne kadar İngilizce 
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öğretiminde kullanılan araçlara kıyasla birçok yönden eksik sayılsa da, yine de mevcut 

ders araçlarının Çincenin yabancı dil olarak öğretilmesindeki rolü önemlidir. Çince yazılı 

anlatım becerisinin gelişiminde ders araçlarının en önemli görevi, öğretim içeriğini 

standartlaştırmak ve sistematik hale getirmektir. Öğretim için çeşitli örnekler ve çok 

düzeyli, çeşitli alıştırmalar sağlamanın yanında eğitsel bilgi ve yazma bilgisini açıklamak 

da Çince ders araçlarının önemli işlevlerindendir (Xie, 2013, s. 9). 

1970’li yıllarda Çincenin yabancı dil olarak öğretiminin yaygınlaşmaya 

başlamasından itibaren uzun yıllar boyunca Çince dinleme-konuşma ve okuma-yazma 

becerileri yeterince iyi koordine edilmeden, hatta bağlantısız şekilde yürütülmüştür. Buna 

ek olarak dinleme-konuşma becerilerinin gelişmesine öncelik verilirken, okuma-yazma 

becerilerine yeterli özen gösterilmemiştir. Uzun süre boyunca bu koşullar, Çincenin hem 

öğretilmesinde hem de öğrenilmesinde aşılması gereken bir zorluk olarak kalmıştır. Buna 

bağlı olarak, yazılı anlatım ders araçları her zaman konuşma ders araçlarından daha az ve 

yetersiz olmuştur (Xie, 2013, s. 9).  Çoğu öğretmen ve akademisyen, Çince ileri seviye 

yazma öğretiminde öğrencilerin koşullarına ve ilgi alanlarına uygun yazma öğretimi 

sağlayabilmek amacıyla, uygun konu veya metinler seçerek derste kullanmanın 

uygulanabilir olduğuna inanmaktadır. Böyle bir görüşün varlığı bile, bir anlamda, ideal 

ders araçlarının eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bir ders aracına bağlı kalmamak 

öğretimi daha özgür ve esnek hale getirse de, yazma öğretiminin sistemli bir şekilde 

ilerlememesine de neden olabilir.   

Yabancı dil olarak Çince öğretimi geçmişi İngilizceye kıyasla oldukça kısa olması 

nedeniyle Çincenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda yapılan araştırma sayısı da 

sınırlı seviyededir. Dolayısıyla ileri düzeyde Çince yazma ders araçları üzerine yapılmış 

olan araştırmaların sayısı da daha azdır. Bu alanda mevcut araştırma sonuçlarının ortak 

noktası ise, Çin’de yayınlanan yazılı anlatım ders araçlarının çeşitli açılardan yetersiz 

olduğu yönündedir.   
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Feng Yan (2010), yabancı dil olarak Çince öğretimi yazma ders araçlarını analiz 

ettiği çalışmasında, ders araçlarının az sayıda olduğu; konu seçiminin uygulanabilirlikten 

uzak ve sıkıcı olduğu; yazma anlayış ve tekniğinin geri kalmış ve tek tip olduğu 

sonuçlarına ulaşmıştır.  

Chen Zuohong (2010), Çin’de 1998 yılından itibaren yayınlanan yabancılara 

yönelik Çince yazma dersi araçlarının genel durumunu araştırmıştır. Bu çalışmasında 

Chen, yazma becerisi eğitimi konusunda bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve birkaç Çince 

ders aracının beğenilerek kullanıldığı fark etmekle birlikte, ders araçlarıyla ilgili birçok 

sorunun halen varlığını koruduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sorunlardan ilki, ders 

araçlarındaki öğretim içeriğinin sistematik olmaması ve belirli bir amaca yönelik yazma 

becerisi öğretiminden yoksun olmasıdır. İkinci büyük sorun ise, örnek metinlerin ve 

uygulamaların monoton olması, çoğu ders aracında belirli bir öğretim yaklaşımının 

bulunmamasıdır.  

Zheng Yuanyuan (2012) Çin’de kullanılan yazma öğretimi ders araçlarının 

sorunlarını incelemiş ve diğer araştırmalarla benzer sonuçlara ulaşmıştır. Zheng’ın 

inceleme sonuçlarına göre yazma ders araçlarının çoğu biçimsel (resmi) eğitime 

odaklanmıştır ve araçların dil kullanımına ilişkin rehberliği sistematik bir tasarımdan 

yoksundur. Aynı zamanda araçlarda sınıf ortamı eğitim gereksinimleri göz ardı edilmiş, 

öğretilen bilgilerin içselleştirilmesi için öğrenmenin hemen ardından uygulama yapma 

düzeni yetersiz kalmıştır. Bu sorunlara ek olarak öğretmen kitaplarının eksikliği, 

öğretmenlerin dönem içi öğretim hedeflerini belirlemelerini zorlaştırarak birleşik bir 

öğretim hedefi oluşturmayı imkânsız hale getirmektedir.  

Chen Wenming（2011）yabancılar için hazırlanan eski ve güncel Çince yazılı 

anlatım ders araçlarını karşılaştırmış, ders araçlarının belirli açılardan gelişme 
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göstermesine rağmen temelde içerik ve form açısından yaratıcılıktan yoksun kalmaya 

devam ettiği sonucuna ulaşmıştır. Chen’a göre ders araçlarının en belirgin sorunları; 

 Ders araçlarının formatı geleneksel biçimdedir ve medya araçları, internet 

kaynakları neredeyse hiç kullanılmamakta, bu nedenle de öğrencilerin 

gereksinimlerini karşılayamamaktadır.  

 Metin konularının çoğu öğrenciler için ilgi çekici değildir ve örnek metinler 

genellikle gerçek hayattan uzaktır.  

 Zorluk seviyesinin bilimsel bir kontrolü olmamasının yanında, örnek metinlerin 

sayısı ve uzunluğunun çok fazla olması; yeni sözcük öğretimi ve sözcüklerin 

tekrarı konusunda kontrolsüzlüğü de beraberinde getirmektedir.  

 Yazma alıştırmaları tekdüze ve kademeli ilerlemeden yoksun, verilen ödevlerin 

amacı belirsizdir.  

Özetlemek gerekirse, Çincenin yabancı dil olarak öğretimi son yıllarda hızla 

yaygınlaşsa da, Çince yazılı anlatım ders araçlarının koşulları birçok ortak yönden 

yetersiz kalmaya devam etmektedir. Bu eksiklerin en belirginleri yetersiz ders aracı sayısı 

ve çeşidi, seçilen metin türlerinin ve örnek metin konularının gerçek hayatla bağlantısız 

olması, ders aracı içeriği ve tasarımının geleneksel ve sıkıcı olmasıdır. Araçların sınıf içi 

öğretime uygun etkinlik içeriğinin yetersiz olması, belirli bir yaklaşım veya sisteme göre 

düzenlenmemiş olması ve son olarak görsel-işitsel medya, internet veya mobil 

uygulamarla ilişkilendirilmeyerek güncellikten uzak kalmış olması da en belirgin 

sorunlar arasındadır.   

2.7. Çince Seviye Sınavı1 

                                                           
1 2020 Mayıs ayında HANBAN tarafından yapılan açıklamada, 2010 yılından beri altı farklı seviyede 

gerçekleştirilen Çince Seviye Sınavının dokuz seviyeye çıkarılmasına yönelik düzenlemelerin yürütüldüğü 

belirtilmiştir. Konunun yalnızca açıklama düzeyinde kalması ve açıklamanın yapıldığı tarihte tez 

çalışmasının tamamlanmış olması nedeniyle, çalışmada yer alan HSK ile ilgili açıklamalar altı seviyeden 

oluşan sisteme göre sunulmuştur.  

(Kaynak: https://twitter.com/HSKTestOfficial/status/1263362479553302529 Erişim Tarihi: 7.7.2020 ) 

https://twitter.com/HSKTestOfficial/status/1263362479553302529%20e.t
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Çince Seviye Sınavı (Hànyŭ Shuĭpíng Kăoshì, 汉语水平考试, HSK) ilk olarak 

1988 yılında Pekin Dil Üniversitesi’nde anadili Çince olmayan öğrenciler için 

hazırlanmış bir sınavdır. Sınavın amacı, öğrencilerin Çince yeterlik düzeyini 

değerlendirmektir. Sınavda başarılı olan öğrenciler, iş başvuruları veya yükseköğrenim 

başvuruları için kullanabilecekleri bir sertifika alırlar. 

Sınav; Çince dil öğretimi, dilbilim, psikoloji ve eğitim ölçümü de dâhil olmak 

üzere farklı disiplinlerden yerli ve yabancı uzmanların ortaklaşa çalışmalarıyla 

hazırlanmaktadır. HSK sınavları ve oranları uluslararası alanda standartlaştırılmıştır. 

Sınav, yabancı öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamlarında Çinceyi kullanma 

yeteneklerini değerlendirmekte ve HSK 1 - HSK 6 arasında altı farklı seviyeden 

oluşurmaktadır (http://www.chinesetest.cn/index.do e.t.: 29.07.2016). Sınavların tümü, 

dinleme, okuma-anlama ve yazma olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Çince 

Konuşma Sınavı (HSKK) ise ayrı olarak düzenlenmektedir. Her bir seviyenin sınav 

soruları farklıdır. Sınavda başarılı olmak için, o seviye sınavında 300 tam puan üzerinden 

en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.  

HSK seviyelerinin, Farklı Dil Konuşucuları İçin Çince Dil Yeterlik Ölçeği -

CLPS- (Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages) ve Ortak 

Avrupa Dil Referans Çerçevesi -CEF- (Common European Framework of Reference for 

Languages) seviyelerine eşdeğerliği Tablo 2.5.’teki gibidir:  

 

Tablo 2.5. HSK Sınavı Eşdeğerlikleri 

HSK Sözcük Sayısı CLPS CEF 

HSK 6 5000 ve üzeri 
Seviye 5 

C2 

HSK 5 2500 C1 

HSK 4 1200 Seviye 4 B2 

HSK 3 600 Seviye 3 B1 

http://www.chinesetest.cn/index.do
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HSK 2 300 Seviye 2 A2 

HSK 1 150 Seviye 1 A1 

 

Ülkemizde bu sınava giren adaylar çoğunlukla Ankara Üniversitesi Sinoloji, 

Erciyes Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı, Okan Üniversitesi Çince Mütercim 

Tercümanlık bölümü öğrencileri ve mezunları ile çeşitli dil kurslarında Çince öğrenen 

öğrencilerdir. Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 kişi bu sınava girmektedir. HSK sınavının 

önemi, ‘Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı’ (TOEFL) gibi, uluslararası geçerliğe sahip 

olmasından kaynaklanmaktadır.   

 

2.7.1. HSK 5 Yazılı Anlatım Soruları 

Çalışmamızın çerçevesini oluşturan HSK 5 seviyesi sınav içeriği Tablo 2.6.’da 

ayrıntılı olarak verilmiştir (Hsiao ve Broader, 2013):  

Tablo 2.6. HSK 5 Sınav İçeriği 

Bölüm Öğe Sayısı Süre (Dakika) 

1.Dinleme 
Birinci Bölüm 20 

45 30 
İkinci Bölüm 25 

Cevap kâğıdını doldurma (Dinleme soru yanıtlarını kodlama) 5 

2.Okuma 

Birinci Bölüm 15 

45 45 İkinci Bölüm 10 

Üçüncü Bölüm 20 

3.Yazma 
Birinci Bölüm 8 

10 40 
İkinci Bölüm 2 

Toplam - 100 120 

 

 Tablo 2.6.’da görüldüğü üzere HSK 5 yazılı anlatım soruları iki bölümden 

oluşmaktadır ve birinci bölümde sekiz soru yer alırken ikinci bölümde iki soru yer 
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almaktadır.  İlk sekiz soruda, adaylardan karışık olarak verilmiş sözcükleri anlamlı bir 

cümle oluşturacak şekilde yazmaları istenir. İkinci bölümün ilk sorusunda, anlamsal 

olarak birbiriyle bağlantılı beş sözcük verilerek, adaylardan bu beş sözcüğün hepsini 

içeren ve 80 imden oluşan anlamlı bir paragraf yazmaları istenir. İkinci soruda ise bir 

resim vardır ve adaylardan resmin içeriğine ilişkin 80 imden oluşan anlamlı bir paragraf 

yazmaları istenir.  

 Önceki yıllarda yapılmış olan HSK 5 sınavlarında çıkmış yazma sorularından 

örnekler Resim 2.1. ve Resim 2.2.’de verilmiştir.  

Resim 2.1. HSK 5 Yazma Bölümü Birinci Tip Soru Örneği 

 

  

 

 

 

Resim 2.2. HSK 5 Yazma Bölümü İkinci Tip Soru Örneği 
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Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere, HSK 5 yazılı anlatım bölümü ana 

hatlarıyla adayların sözcük bilgisi, dilbilgisi, sözdizimi, anlama ve bağlantı kurma 

becerilerini ölçmenin yanında, hayal gücü ve bir konuyu metin içinde düzenleme 

becerilerini de ölçmektedir.  

 

 

 

 

 

 

3. BÖLÜM 
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 YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada nitel (qualitative) ve nicel (quantitative) araştırma yöntemleri 

birlikte kullanılmıştır. Bu iki yöntemin birlikte kullanıldığı araştırmalar ‘karma yöntem’ 

olarak adlandırılmaktadır. Karma yöntem, iki veya daha fazla farklı türde veri toplama ve 

analiz tekniklerinin, farklı türde araştırma tasarımlarının aynı çalışmada planlı olarak 

kullanılmasını içerir (Greene vd., 2005). Hem nicel hem de nitel verilerin 

birleştirilmesiyle karma yöntem, araştırma alanındaki sorunların daha kapsamlı bir 

şekilde anlaşılmasını sağlar. Dolayısıyla çeşitli araştırma yöntemlerinin güçlü yönlerini 

kullandığı, verileri çeşitlendirerek istatistiksel bulguları aydınlattığı ve eksik yönleri 

tamamladığı için sosyal bilimler araştırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Nitel araştırma yöntemi “gözlem, görüşme ve döküman analizi gibi nitel veri 

toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 

bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel sürecin izlendiği araştırma türüdür” 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006). Nitel araştırma yönteminde araştırmanın tasarlanması ve 

gerçekleştirilmesinde araştırmacıya esneklik sağlanmaktadır. Araştırmanın her 

aşamasında duruma göre yeni yöntem ve yaklaşımlar geliştirmek, araştırma kurgusunda 

değişiklikler yapmak nitel araştırmanın özünü oluşturmaktadır (Karataş, 2015). Bu 

esneklik hem araştırmacı hem de araştırmanın hızlı ilerleyişi açısından önemlidir. Gözlem, 

görüşme, odak grup görüşmesi, yarı yapılandırılmış görüşme, döküman analizi gibi 

yöntemler en sık kullanılan nitel araştırma veri toplama yöntemleri arasındadır.  

Nicel araştırma yöntemi ise, gözlemlenebilir olayların istatistiksel, matematiksel 

veya diğer hesaplamalı tekniklerle deneysel olarak incelenmesidir (Given, 2008). Nicel 

araştırma yönteminde belirli bir araştırma sorusunu cevaplamak için sayısal veriler 

toplanır ve bu veriler vasıtasıyla sonuca ulaşılır. Araştırmacı, verileri analiz ederek daha 

büyük bir evrene genellenebilecek tarafsız bir sonuca ulaşılmasını sağlar. Sormacalar, 
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testler, sayısallaştırılmış ölçekler en sık kullanılan nicel araştırma veri toplama 

yöntemlerindendir.  

Çalışmanın nicel araştırma bölümünde, Ankara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi 

ve Okan Üniversitesi lisans düzeyinde Çince öğrencilerine sormaca uygulanarak, 

araştırmanın ilk aşaması olan gereksinim çözümlemesi yapılmıştır. Öncelikle sormacanın 

bir taslağı hazırlanarak (bkz. Ek 1) farklı anadil konuşucusu öğrencilere pilot uygulaması 

yapıldıktan sonra, Türkçeye tercüme edilerek üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Yapılan düzeltmelerin ardından Türk öğrencilere uygulanan sormaca aracılığıyla, 

öğrencilerin Çince yazma öğretimindeki mevcut koşulları, gereksinimleri ve hazırlanması 

planlanan ders aracından beklentileri ortaya çıkarılmıştır.  

Çalışmanın nitel araştırma bölümü ise mezunlarla odak grup görüşmesi, öğretim 

üyeleriyle yarı yapılandırılmış görüşme ve yazma öğretiminde kullanılan beş farklı ders 

aracının araç değerlendirme ölçütlerine göre, tarama yöntemiyle değerlendirilmesinden 

oluşmaktadır.  

 

3.2. Katılımcılar 

Çalışmanın katılımcıları, sormacanın uygulandığı lisans öğrencileri, odak grup 

görüşmelerinin yapıldığı mezunlar ve yarı yapılandırılmış görüşmelerin yapıldığı öğretim 

elemanları olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır.  

Sormaca, Ankara Üniversitesi Sinoloji bölümünden 24, Erciyes Üniversitesi Çin 

Dili ve Edebiyatı bölümünden 41 ve Okan Üniversitesi Çince Mütercim Tercümanlık 

bölümünden 20 olmak üzere toplam 85 öğrenciye uygulanmıştır. Sormacaya katılan 

öğrencilerin seviye ve üniversite bilgileri Tablo 3.1.’de verilmiştir: 

Tablo 3.1. Sormaca Katılımcıları Seviye ve Üniversite Bilgileri 
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Öğrenci Erciyes Üni. Ankara Üni. Okan Üni. 

Hazırlık Sınıfı - - 0 

Birinci Sınıf 0 0 7 

İkinci Sınıf 17 16 7 

Üçüncü Sınıf 8 7 4 

Dördüncü Sınıf 16 1 2 

Toplam Katılımcı 41 24 20 

 

 Tablo 3.1.’de de görüleceği üzere, Okan Üniversitesi’nde Çince hazırlık sınıfı 

bulunması nedeniyle birinci sınıf öğrencileri de çalışmaya dâhil edilmiştir. Katılımcı 

öğrencilerin belirlenmesinde ön koşul, öğrencilerin en az bir yıl boyunca Çince eğitimi 

almış, Çincede belirli bir seviyeye ulaşmış olmalarıdır. 

Odak grup görüşmesi katılımcıları iş arama sürecinde olan üç yeni mezun, iki 

Sinoloji Bölümü doktora öğrencisi, bir Çin Konsolosluğu çalışanı ve Çin firmaları ile 

ticari iletişimden sorumlu olan iki özel sektör çalışanından oluşmaktadır. Sekiz katılımcı 

Sinoloji mezunu, bir katılımcı ise Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. 

Katılımcıların tamamı mezuniyetten sonra Çinceyi kullanmaya devam etmelerini 

gerektiren işlerde çalışan ya da bu alanda kariyer oluşturmayı planlayan mezunlardan 

seçilmiştir.  

 Yarı yapılandırılmış görüşme katılımcıları ise Çince programlarında görev yapan 

dört öğretim elemanından oluşmaktadır. Katılımcılardan üçü üniversitede, biri ise lisede 

Çince ders vermektedir. Katılımcıların Çince öğretme tecrübeleri 13, 10, 8 ve 3 yıl olarak 

farklılık göstermektedir.  
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3.3. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması 

Çalışmanın veri toplama aşaması, uygulanma sırasına göre aşağıdaki gibi 

sıralanabilir; 

 Öğrenci gereksinim sormacalarının hazırlanması ve farklı anadil konuşucusu 

öğrencilerle pilot uygulamasının yapılması 

 Sormacaların Türkçeye tercüme edilmesinin ardından gerekli düzeltme ve 

eklemelerin de yapılmasıyla Ankara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Okan 

Üniversitesi öğrencilerine uygulanması 

 Mezun odak grup görüşmelerinin yapılması 

 Öğretim üyeleriyle yarı yapılandırılmış görüşmelerin yapılması  

 Beş farklı Çince yazılı anlatım ders aracının, farklı kaynaklardan taranarak 

oluşturulan araç değerlendirme ölçüt listesine göre değerlendirilmesi  

 Tüm verilerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda ders 

aracı ünite örneklerinin oluşturulması 

 

3.3.1. Gereksinim Çözümlemesi 

Dil öğretiminde gereksinim çözümleme, öğretimdeki gereksinim ve eksikliklerin 

belirlenmesi, hedef kitlenin sorunlarının ve bu sorunların çözümlerinin ortaya koyulması 

açısından önem taşımaktadır (McKillip, 1987).  

Brown (1995, s. 45) gereksinim verilerini toplamak için 24 farklı izlek listeler ve 

bunları mevcut bilgiler, sınamalar, gözlemler, röportajlar, görüşmeler ve sormacalar 

olmak üzere altı ana kategoriye ayırır. Bir çalışmada tüm bu izlek listesinin hepsini 

uygulamak gerekli değildir. İzlek seçimi mevcut zamana ve kaynaklara bağlı olarak 

değişebilir. Bununla birlikte, farklı yöntemlerin farklı alanlara yönelik olduğu ve daha 

güvenilir ve kapsamlı bir resim elde etmek için veri toplama yaklaşımlarını 
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üçgenlemelerden (çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak) oluşturmanın her zaman iyi bir 

fikir olduğu kabul edilir (Hyland, 2003, s. 61).  

 Kauffman ve English, gereksinim çözümlemesini, sorunları belirlemede 

kullanılan geçerli ve yararlı bir araç olarak tanımlar (aktaran Soriano, 1995). Bu tanımdan 

da yola çıkarak, gereksinim çözümlemesinin hedeflere ulaşmada yardım edebilecek 

güvenilir bilgiler edinmeyi sağladığını söylemek mümkündür. Eğer gereksinim 

çözümlemesi eksiksiz ve doğru şekilde yapılırsa, hedef kitle ilgili çalışmadan 

faydalanacaktır. Richard’a (2001) göre ise gereksinim çözümlemesi daha önceden 

eğitmenler tarafından belirlenen sabit, doğrusal müfredat yerine, esnek ve duyarlı bir 

müfredat sağlar. Öğrencilerin beklenti ve gereksinimleri, mevcut müfredat eksikleri gibi 

önemli bilgilere ancak doğru çözümleme aracılığıyla ulaşılabilir (Ekici, 2003).  

Eğitim alanında gereksinim çözümleme, 1960’lı yıllarda Özel Amaçlı İngilizce 

(English for Spesific Purposes, ESP) hareketi aracılığıyla özelleşmiş dil programlarına 

olan talebin artmasıyla ve Kuzey Amerika’da ‘davranışsal hedefler’ hareketinin, bütün 

hedefleri güvenilir şekilde ölçme zorunluluğundan ortaya çıkmıştır (Berwick, 1989). 

Günümüzde ise yöntembiliminde temsil edilen gereksinim çözümleme, bir dil kursundan 

önce, kurs sırasında veya kurstan sonra uygulanabilecek bir dizi araştırma türüdür 

(Hyland, 2003, s. 59).  

 Gereksinim çözümleme için önerilen belirli aşamalar vardır. McKillip (1987) 

tarafından belirlenen gereksinim çözümleme aşamaları aşağıdaki gibidir:  

 Kullanıcıları ve gereksinim çözümlemenin kullanımını tanımlamak  

 Hedef kitlenin sayısını ve uygulama ortamını belirlemek  

 Gereksinimleri belirlemek (sorunları ve çözümleri belirlemek) 

 Gereksinimlerin önemini değerlendirmek 

 Sonuçları bildirmek 
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Eğitim ve dil öğretimi alanında kullanılan gereksinim çözümlemesi, bu 

çalışmanın da ilk aşamasını oluşturmaktadır. Gereksinim çözümleme aşamasında, 

Türkiye’deki Çince lisans öğrencilerinin yazma öğretimi konusunda beklenti ve 

gereksinimlerini belirlemeye yardım etmesi amaçlanmıştır. Bu aşama, ders aracı 

örneğinin doğru şekilde hazırlanarak öğrenci beklenti ve gereksinimlerine cevap vermesi 

açısından önem taşımaktadır.  

Gereksinim çözümlemede kullanışlı bir araştırma aracı olan sormaca, 

katılımcıların belirli bir konu hakkındaki yanıtlarını standart bir şekilde yakalamayı 

amaçlayan sorulardan oluşur. Sormacayı oluşturan sorular yapılandırılmamış veya 

yapılandırılmış olabilir (Bhattacherjee, 2012, s. 74). Yapılandırılmamış sorular 

katılımcılardan kendi sözcükleriyle yanıt vermelerini isterken, yapılandırılmış sorular 

katılımcılardan belirli sayıda seçenek kümesinden bir cevap seçmelerini ister. 

Katılımcıların verdikleri yanıtlar, istatistiksel analiz için birleşik bir ölçek veya endekste 

toplanabilir. 

Gerekli alanyazın taraması yapıldıktan sonra öncelikle pilot uygulaması yapılmak 

üzere bir taslağı hazırlanan sormaca, ‘öğrencilerin Çince yazma becerisine yönelik 

gereksinim ve beklentileri nelerdir’ sorusuna yanıt arayacak şekilde oluşturulmuştur.  

Pilot uygulama, 2016-2017 eğitim yılı güz yarıyılında, Nanjing Eğitim Üniversitesi (南

京师范大学 ) Çin Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim görmekte olan farklı anadil 

konuşucusu öğrencilere uygulanmıştır. Pilot uygulamaya 14’ü ikinci sınıf, 13’ü üçüncü 

sınıf ve 11’i dördüncü sınıf olmak üzere toplam 38 öğrenci katılmıştır. Pilot uygulama 

sırasında alınan yanıtlara göre, sormaca üzerinde bazı biçimsel ve içeriksel değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişikliklere ek olarak, alanında uzman akademisyenlerin görüşleri 

alınarak gerekli düzeltme ve eklemelerin de yapılmasıyla sormaca yeniden 

oluşturulmuştur.  
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Güncel haliyle sormaca, 2017-2018 eğitim yılı bahar yarıyılında Türkiye’deki 

Çince lisans öğrencilerine uygulanmıştır.  

Uygulanan sormacada demografik sorular hariç çoktan seçmeli toplam 40 soru 

bulunmaktadır (bkz. Ek 2). Öğrencilere soruları yanıtlamaları için 30 dakikalık süre 

verilmiştir. Hazırlanan sorular üç bölümden oluşmakta ve her bir bölüm şu genel sorulara 

cevap aramaktadır:  

 Öğrencilerin Çince yazılı anlatım öğretiminden beklentileri nelerdir? 

 Öğrencilerin yazılı anlatım dersi öğretim görevlilerinden beklentileri nelerdir?  

 Öğrencilerin yazılı anlatım ders araçlarından beklentileri nelerdir?  

Bu soru gruplarından elde edilen bulgular çalışmanın nicel verilerini oluşturmuş 

ve eğitime devam etmekte olan öğrencilerin Çince yazılı anlatım öğretimi konusundaki 

düşünce ve beklentilerini ortaya koymuştur.   

 

3.3.2. Görüşmeler 

Görüşmeler, bir araştırmacının başka bir kişi ya da gruptan belirli bir konuda bilgi 

toplamaya çalıştığı sözlü veri toplama tekniğidir (Dunn, 2005, s. 79). Nitel araştırmalarda 

sık kullanılan görüşme yöntemleri temel olarak yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı 

yapılandırılmış olmak üzere üçe ayrılır. Görüşme uygulaması ise odak grup veya tek kişi 

olarak yapılır. 

Çalışmada mezun görüşlerine ulaşmak için odak grup görüşmesi; öğretim 

elemanları görüşlerine ulaşmak içinse yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.  
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3.3.2.1. Odak Grup Görüşmesi 

Odak grup görüşmesi, küçük bir grubun (altı ila on kişi) resmi olmayan bir 

ortamda bir araya gelerek bir buçuk ila iki saatlik bir süre boyunca belirli bir ilgi alanı 

hakkında tartışmasını içeren bir araştırma türüdür (Bhattacherjee, 2012, s. 40). Tüm 

katılımcıların araştırma konusundaki fikirlerini ve deneyimlerini aktarabilmeleri için 

önceden hazırlanmış bir dizi soru, konu hakkında bütünsel bir anlayış geliştirmek 

amacıyla katılımcılara yöneltilir. Görüşme bir moderatör ya da araştırmacı tarafından 

yönetilir ve katılımcıların verdiği yanıtlar ses veya video kaydetme cihazıyla kayıt altına 

alınır.  

Çalışma farklı sektörlerde çalışan mezunlarla odak grup görüşmesini de 

içermektedir. Mezunların ulaşılabilirliğinin az olması nedeniyle görüşmeler beş ve dört 

kişiden oluşan iki gruba ayrılarak, toplam dokuz kişiyle gerçekleştirilmiştir. Mezun odak 

grup görüşmesi soruları taslağı hazırlanırken gerekli alanyazın taraması yapılmış, taslağın 

hazırlanmasının ardından uzman görüşü alınarak sorular üzerinde gerekli değişiklik ve 

eklemeler yapılmıştır. Katılımcılara yazma eğitimi hakkında genel düşünce ve 

gereksinimlerinin belirlenmesine yardım etmesini sağlayacak toplam on soru sorulmuş 

(bkz. Ek 3) ve yanıtlar ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Görüşmelerin tamamlanmasının 

ardından bu kayıtların çözümlemesi yapılmıştır.  

 

3.3.2.2. Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

Yapılandırılmış görüşmelerde, önceden belirlenerek standartlaştırılmış bir soru 

listesi takip edilir, sorular araştırmacı ya da moderatör tarafından tüm katılımcılara hemen 

hemen aynı şekilde ve aynı sırayla sorulur (Dunn, 2005, s. 80). Yarı yapılandırılmış 

görüşmede ise, yapılandırılmış görüşmede olduğu gibi önceden belirlenmiş bir izlek 

mevcuttur ancak soruların ele alınmasında esneklik gösterilebilir. Araştırmacı, 
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katılımcıların görüşme izleğine bağlı kalmadan konuyu farklı açılardan keşfetmelerine 

izin verebilir. Fakat bunu yaparken konu dışına çıkmamaya özen gösterilir. Yarı 

yapılandırılmış görüşmeler ve odak grup görüşmeleri ‘evet ya da hayır’ tipi bir cevap 

yerine, katılımcıların sorulara kendi ifadeleriyle açık yanıtlar vermesine olanak sağlaması 

açısından benzemektedir.  

Araştırma kapsamında görüşme boyunca öğretim elemanı katılımcılara açık uçlu 

11 soru yöneltilmiştir (bkz. Ek 4). Görüşme soruları taslağı hazırlanırken gerekli 

alanyazın taraması yapılmış, taslağın hazırlanmasının ardından uzman görüşü alınarak 

sorular üzerinde gerekli değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. 

 

3.3.3. Araç Değerlendirme   

Araştırma kapsamında Çin’de yabancılara Çince öğretimde yaygın olarak 

kullanılan beş farklı yazılı anlatım ders kitabı, farklı alanyazın kaynaklarının taranması 

ve uzman görüşlerinin alınmasıyla oluşturulan araç değerlendirme ölçütleri çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme tablosu hazırlanırken Demir ve Ertaş (2014) ile 

Miekley (2005) çalışmalarında sunulan değerlendirme ölçütlerinden yararlanılarak, evet-

hayır yaklaşımına göre analiz edilecek şekilde yeniden oluşturulmuş, iki uzman görüşü 

alındıktan sonra son biçimi verilmiştir. Uzman görüşleriyle son biçimi verilen araç 

değerlendirme ölçütleri; genel değerlendirme, sözcük bilgisi, etkinlikler ve etkinlik türleri 

olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır. Değerlendirilmesi yapılan beş ders aracı 

bilgileri Tablo 3.2’deki gibidir:  

Tablo 3.2. Araç Değerlendirme Ölçütlerine Göre Değerlendirilen Ders Kitapları 

Kitap Adı Kitap Yazarı Yayınevi Tarihi 

Developing Chinese 

Intermediate Writing 

发展汉语中级写作 

Cai 

Yongqiang 

Pekin Dil ve Kültür 

Üniversitesi Yayınevi 
2012 
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Practical Chinese Writing 

实用汉语写作进阶 

Huawen 

Shengshi 
Yabancı Diller Yayınevi 2011 

A Practical Chinese Writing 

Course For Foreigners 

留学生实用汉语写作教程 

Jin Shunian 

Liu Delian 

Zhang 

Wenxian 

Pekin Üniversitesi 

Yayınevi 
2009 

Writing Essays in Chinese 

外国人汉语过程写作 
Yang Li 

Pekin Üniversitesi 

Yayınevi 
2006 

Foreigners Chinese Writing 

留学生汉语写作进阶 
He Lirong 

Pekin Üniversitesi 

Yayınları 
2003 

    

 Değerlendirilen ders araçları tür odaklı yaklaşıma göre hazırlanmış iki ders kitabı 

(Practical Chinese Writing, A Practical Chinese Writing Course For Foreigners), süreç 

odaklı yaklaşıma göre hazırlanmış bir ders kitabı (Writing Essays in Chinese) ve herhangi 

bir yazma öğretimi yaklaşımı içermeyen iki ders kitabından oluşmaktadır. 

(Değerlendirme tablosu için bkz. Ek 5). 

 

3.4. Veri Çözümlemesi 

Çalışmada kullanılan gereksinim çözümleme sormacaları SPSS (Sosyal Bilimler 

İçin İstatistik Programı) 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Öğrenci yanıtları yüzdelik 

dilimlere göre hesaplanmış ve tablolaştırılmıştır.  

Odak grup mezun görüşmesi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler boyunca ses 

kaydı yapılmış, içeriklerdeki dikkat çeken veriler belirlenmiştir.  

Araç değerlendirme ölçüt tablosu yardımıyla öğrenci gereksinim ve beklentileri 

ile mevcut ders araçları arasındaki farklılık ve benzerlikler ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  

 

3.5. Ünite Hazırlama  

Gereksinim çözümleme sormacası, mezun odak grup görüşmesi, yarı 

yapılandırılmış öğretim elemanı görüşmeleri ve beş farklı ders aracının araç 

değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmesiyle verilerin toplanması tamamlanmış 
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ve tüm veriler ünite örneklerinin hazırlanması aşamasında kullanılmak üzere analiz 

edilmiştir. Elde edilen bulgular ve alanyazın önerileri, hazırlanan ünite örneklerinin 

temelini oluşturmaktadır.  

Yabancı dilde yazma öğretiminin nasıl olması gerektiği sorusuna verilebilecek 

genelgeçer bir yanıt bulunmamaktadır. Bu soruya verilebilecek yanıtlar öğrencilerin 

yabancı dil öğrenme amacına, dili kullanım alanlarına ve daha birçok çeşitli unsura göre 

farklılık gösterebilir. Bu bağlamda, yabancı dil yazma öğretiminde kullanılan yaklaşımlar 

da farklıdır. Raimes’e göre (1983, s. 5) yazma öğretimi özelinde yaklaşımlar; kontrollü-

serbest yaklaşım (controlled to free), serbest yaklaşım (free-writing), paragraf-örüntü 

yaklaşım (paragraph-pattern), dilbilgisi-sözdizimi yaklaşımı (grammar-syntax 

organisation), iletişimsel yaklaşım (communicative) ve süreç odaklı yaklaşım (process-

oriented) olmak üzere altı başlıkta toplanır.  

Süreç-tür odaklı (process-genre) yaklaşım ise, Badger ve White (2000) tarafından 

önerilen yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın en önemli özelliği, iki farklı yaklaşımın 

güçlü yönlerinin ön plana çıkarmasıyla daha etkili bir yazma öğretimi sağlamasıdır. 

Nitekim takip eden yıllarda yapılan birçok araştırma, süreç-tür odaklı yaklaşımın 

öğrencilerin yazma becerisinin gelişiminde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.  

Çalışma kapsamındaki gereksinim çözümlemesi bulgularına göre, yazma 

derslerinin içeriği ve işlenişi açısından öğrenci gereksinimlerini karşılamaya en uygun 

yazma öğretimi yaklaşımının süreç-tür odaklı yaklaşım olduğu sonucuna ulaşılmış ve 

ünite örnekleri bu yaklaşıma göre hazırlanmıştır.  

Süreç-tür odaklı yaklaşımın uygulanması altı aşamaya ayrılır. Bunlar; hazırlık, 

modelleme ve pekiştirme, planlama, ortak oluşturma, bağımsız oluşturma ve gözden 

geçirmedir (Yan, 2005). Bu altı aşamanın hem örnek ünitelerde hem de sınıf ortamında 

uygulanabilmesi için örnek ders planları incelenmiş, Agesta (2016) ve Du’nun (2015) 
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örnek planlarının üzerinde bazı değişiklikler yapılarak yedi aşamadan oluşan yeni bir plan 

önerisi hazırlanmış ve çalışmanın ünite örnekleri bu plana uyacak şekilde düzenlenmiştir. 

Çalışmada önerilen ders planı Tablo 3.3.’te verilmiştir:  

Tablo 3.3. Süreç-Tür Odaklı Yaklaşıma Göre Çince Yazılı Anlatım Ders Planı Önerisi 

Aşamalar Etkinlikler 

1.Hazırlık  - Hedef metin türü ve kullanım alanları öğrencilere açıklanır 

- Türün yapısal özellikleri anlatılır 

(1. aşama ve 2. aşama birleştirilebilir) 

2. Tür bilgisi 

oluşturma 

(Scaffolding) 

- Öğrencilere hedef tür için hangi ifadeleri kullanabilecekleri 

sorularak beyin fırtınası yapılır 

- Öğrencilere hedef türe ait dil bilgileri (sözcük bilgisi ve cümle 

yapıları) öğretilir  

- Öğretmen hedef türe ait bilgileri ve anahtar ifadeleri kısaca 

özetleyerek metin yazma sürecinde kullanılmak üzere tahtaya 

yazar 

- Öğretmen, öğrencilerin hedef türle ilgili sorularını yanıtlar 

3.Türün 

Örneklendirilmesi 

- Öğretmen öğrencilerle birlikte örnek metni okur 

- Öğretmen, örnek metnin rehberliğinde metin türünün sosyal 

işlevini açıklar 

- Öğretmen, hedef türün genel yapısını anlamalarına yardımcı 

olmak için öğrencilere örnek metinle ilgili sorular sorar  

- Öğrenciler metnin dilsel özellikleriyle ilgili etkinlikleri 

öğretmen rehberliğinde yapar 

4. Metin Oluşturma 

(Ortak) 

- Öğrencilere örnek bir durum sunulur  

- Örnek durumun ayrıntıları öğrencilere soru-cevap yöntemiyle 

aktarılır ve hedefi kavramaları sağlanır  

- Örnek durum ayrıntılarına göre, öğretmen bilgisayar 

aracılığıyla öğrencilerin görebilmesi için metni tahtaya 

yansıtılmış olan ekrana yazmaya başlar 

- Öğrenciler, yazma sırasında öğretmeni durdurup önerilerde 

bulunabilir 

- Öğretmen, soruların yanıtlarına ve öğrenci önerilerine göre 

metnin taslağını tamamlar 
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- Öğretmen ve öğrenciler taslağı birlikte gözden geçirerek 

düzeltilmesi gereken kısımları düzeltir 

5. Metin Oluşturma 

(Bireysel) 

- Öğrenciler, sunulacak yeni (benzer) bir örnek durumun 

ayrıntılarına uygun şekilde, hedef metni bireysel olarak yazmaya 

başlar 

- Bu aşamada akran ya da öğretmen müdahalesi olmamalıdır 

- Öğrenciler metinlerini kişisel bilgisayarlarında ya da elle 

yazabilirler  

- Öğrenciler metinlerini taslak oluşturma, gözden geçirme ve 

düzeltme sırasına göre tamamlar 

6. Düzenleme - Öğrenciler birbirlerinin metinlerini değiş tokuş eder  

- Öğrenciler, öğretmenin daha önce hazırlamış olduğu kontrol 

listesine göre birbirlerinin metnini inceler 

- Öğrencilerden, düzeltilmesi gereken kısımları birbirlerinin 

metinleri üzerinde not almaları istenir 

- Düzeltme önerilerinin not alınmasından sonra her öğrenci 

kendi metnini alır  

- Öğrencilerden, akranlarından aldıkları geri bildirimlere 

dayanarak kendi metinlerini gözden geçirip düzelterek yeniden 

yazmaları ve metne son halini vermeleri istenir 

7.Ödev - Öğrencilerden aynı metin türünde, farklı bir örnek durum 

çerçevesinde yeni bir metin yazmaları ve belirlenen tarihe kadar 

elektronik posta yoluyla öğretmene göndermeleri istenir. 

Belirlenen birkaç günlük süre içinde metinleri kontrol listesine 

göre değerlendiren öğretmen, metinlerin üzerine öneri ve 

düzeltmelerini yazarak öğrenciye dönüt sağlar. 

 

Yukarıdaki tabloda verilen süreç-tür odaklı yaklaşıma göre ders planı 

rehberliğinde ele alınması planlanan metin türleri tablosu ve ünite önerileri için bkz. Ek 

6 ve Ek 7.  

Ünite hazırlama aşamasında, Uluslararası Genel Amaçlı Çince Eğitim 

Programının HSK 5 düzeyi yazma becerileri dikkate alınmıştır. Uluslararası Çince Dil 
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Konseyi Ofisi (HANBAN) tarafından yayınlanmış (2010) olan bu temel kaynakta yazma 

öğretimi düzey becerileri; tasvir yapmak, not almak, tanıtım yapmak, rapor yazmak, 

gerçeği yazılı olarak olduğu gibi aktarmak ve görüş ifade etmek olarak belirlenmiştir. Bu 

becerilerin ayrıntıları aşağıdaki gibidir:  

 Sözlü iletişime dayanarak belirli konularda yazılı iletişim kurmak  

 Kişisel görüşünü somut örneklerle, düzgün ve tutarlı biçimde ifade etmek 

 Belirli iş alanıyla ilgili meslek raporu yazmak 

 Dinlediği veya okuduğu malzemelerden genelleme yapmak, derli toplu bir özet 

veya kısa sunum yazmak 

 Somut veya soyut konularda tasvir, açıklama veya tanıtım amaçlı genel ve kısa 

yazılar yazmak, uygun sözcük ve düzgün cümlelerle gerçeği olduğu gibi 

yansıtmak, görüşünü açık bir biçimde ifade etmek 

Ünite örnekleri hazırlanırken, gereksinim çözümlemesi ve görüşmelerden elde 

edilen verilerle birlikte yukarıda belirtilen ilgili seviye beceri ve metin türleri de dikkate 

alınmıştır. 

Yazma öğretiminde kullanılan etkinlikler, metin türüne ve kullanılan öğretim 

yaklaşımına göre farklılık göstermektedir. Grabe ve Kaplan (1996, s. 266-376) yazma 

etkinlikleri konusunda yararlanılabilecek bir dizi öneri sunmuş ve bu önerileri beş genel 

başlık altında toplamışlardır: 

 Öğrencileri farkındalık, güven oluşturma, geliştirme görevleri gibi yollarla 

yazmaya hazırlama 

 Fikirleri organize etme, bilgi ekleme ve yanıt verme yoluyla yazmaya yardımcı 

olma ve yazmayı yönlendirme 

 Farklı konu fikirleri ve çoklu taslaklar yoluyla yazma çalışmaları 
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 Farklı metin türleri aracılığıyla farklı amaçlar için yazma 

 Yazma ve biçem farkındalıkları için yazma müfredatını bağımsız fırsatlarla 

genişletme 

Bu bağlamda, çalışmada yer alan ünite örneklerinde kullanılan etkinlikler de ünite 

türüne göre çeşitlenmektedir. 
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4. BÖLÜM 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 Bu bölümde, çalışma kapsamında toplanan tüm verilerin analizi yer almaktadır. 

Çalışmanın nicel araştırma bölümünü oluşturan sormacaların verileri SPSS (Sosyal 

Bilimsel İçin İstatistik Programı) 22 paket programı kullanılarak, odak grup görüşmesi 

ve yarı yapılandırılmış görüşme verileri içerik çzümlemesi, araç değerlendirme verileri 

ise belge inceleme kapsamında çözümlenerek tablo halinde sunulmuştur.  

 

4.1. Gereksinim Çözümleme Bulguları  

Çalışmanın nicel araştırma bölümünü oluşturan sormacalar kapsamında 85 

öğrenciden veri toplanmıştır. Toplanan verilerin hepsi kategorik veridir. Öğrencilerin 

sormaca sorularında en çok tercih ettikleri kategorileri belirlemek için frekans ve yüzde 

hesaplanmıştır. Bazı öğrenciler ankette soruların bir kısmına cevap vermediği için kayıp 

veri oluşmuştur. Kayıp verinin olduğu sorularda frekans ve yüzdeler ilgili soruyu 

cevaplayan öğrencilerin sayısına göre hesaplanmıştır. Bazı sorularda öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedir. Bu sorularda herhangi bir kategoriyi seçen öğrenci 

yüzdesi belirlenirken toplam öğrenci sayısı dikkate alınmıştır.  

1. Bölüm: 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Çinceyi öğrenmeye başlama yaşına göre 

dağılımı Tablo 4.1.’de verilmiştir.  

Tablo 4.1. Öğrencilerin Çinceyi Öğrenmeye Başlama Yaşına Göre Dağılımı 

Yaş N  % 

19-22 41  48.24 

18 ve altı 39 45.88 

27 ve üstü 3 3.53 
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23-26 2 2.35 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.1.’de görüldüğü üzere öğrencilerin % 45.88’i 18 yaş ve altında, % 48.24’ü 

19-22 yaş arasında, % 2.35’i 23-26 yaş arasında ve % 3.53’ü 27 ve üstü yaş aralığında 

Çince öğrenmeye başlamışlardır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (% 94.12) 23 

yaşından önce Çince öğrenmeye başladıkları görülmektedir.  

Öğrencilerin Çince öğrenme amaçları farklılık göstermektedir. Öğrencilerin 

Çince öğrenme amaçları Tablo 4.2.’de verilmiştir.  

Tablo 4.2. Öğrencilerin Çince Öğrenme Amacı  

Amaç N % 

Dış ticaret sektöründe çalışmak  29 34.53 

Çin’e ve Çinceye ilginin olması  24 28.57 

Mütercim-Tercüman olmak  12 14.29 

Akademik kariyer yapmak  7 8.33 

Havayolu taşımacılığı sektöründe 

çalışmak  

5 5.95 

Öğretmen olmak  3 3.57 

Kamu kurumlarında çalışmak  2 2.38 

Turizm sektöründe çalışmak  2 2.38 

Toplam 84 100 

 

Tablo 4.2.’de görüldüğü gibi, öğrencilerin %34.53’ü dış ticaret sektöründe 

çalışmak, % 14.29’u mütercim-tercüman olmak, % 8.33’ü akademik kariyer yapmak, % 

5.95’i havayolu taşımacılığı sektöründe çalışmak ve % 3.57’si öğretmen olmak amacıyla 

Çince öğrenmektedir. Kamu kurumunda çalışmak ve turizm sektöründe çalışmak 

amacıyla Çince öğrenenlerin yüzdesi 2.38’dir. Öğrencilerin % 28.57’si ise Çin ve 

Çinceye ilgi duydukları için Çince öğrendiklerini belirtmişlerdir.  
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Öğrencilerin mezun olduklarında ulaşmayı hedefledikleri HSK düzeyine ilişkin 

görüşleri Tablo 4.3.’te verilmiştir.   

Tablo 4.3. Öğrencilerin Mezun Olurken Ulaşmayı Hedefledikleri HSK Düzeyi 

Düzey N  % 

HSK 5 50 58.82 

HSK 6 32 37.65 

HSK 4 3 3.53 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.3.’e göre, öğrencilerin %3.53’ü HSK 4 düzeyine, % 58.82’si HSK 5 

düzeyine ve %37.65’i HSK 6 düzeyine sahip olmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin 

yarısından fazlası, HSK 5 düzeyinde Çince becerisine sahip olarak mezun olmayı 

hedeflemektedir.  

Daha önce HSK 4 ya da HSK 5 sınavına giren öğrencilerden en çok zorlandıkları 

bölümü belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin bu sınavlarda en çok zorlandıkları bölümün 

hangisi olduğuna dair bulgular Tablo 4.4.’te verilmiştir.  

Tablo 4.4. Öğrencilerin HSK Sınavlarında En Çok Zorlandıkları Bölümler 

Kategori N  % 

HSK sınavlarına girmedim  38 44.71 

Yazılı anlatım  14 16.47 

Konuşma  11 12.94 

Dinleme  10 11.76 

Sözcük bilgisi  5 5.88 

Okuma (paragraf soruları)  4 4.71 

Dilbilgisi  3 3.53 

Toplam 85 100 
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Tablo 4.4. incelendiğinde, öğrencilerin % 44.71’nin HSK 4 ya da HSK 5 

sınavlarından herhangi birine girmediği görülmektedir. Sınava giren öğrenciler en çok 

yazılı anlatım bölümünde zorlanmışlardır (% 16.47). Daha sonra sırasıyla konuşma (% 

12.94), dinleme (% 11.76), sözcük bilgisi (% 5.88), okuma (% 4.71) ve dilbilgisi (% 3.53) 

bölümleri gelmektedir.  

Öğrencilerden Çince eğitiminde dört temel dil becerilerinden hangisine ağırlık 

verilmesi hakkındaki görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin görüşlerine ilişkin 

bulgular Tablo 4.5.’te sunulmuştur. 

Tablo 4.5. Öğrencilerin Çince Eğitiminde Hangi Dil Becerilerine Ağırlık Verilmesi 

Gerektiği Hakkındaki Görüşleri 

Kategori N  % 

Konuşma 62 72.94 

Yazma 10 11.76 

Dinleme 7 8.24 

Okuma 6 7.06 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.5.’te görüldüğü üzere, öğrencilerin çoğunluğu (%72.94) konuşma 

becerisine ağırlık verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Daha sonra sırasıyla yazma 

(11.76), dinleme (8.24) ve okuma (7.06) becerileri gelmektedir.  

Öğrencilerin uygulanan Çince eğitim programında eksik olarak gördükleri dil 

becerileri Tablo 4.6.’da verilmiştir.  

 

 

Tablo 4.6. Öğrencilere Göre Uygulanmakta Olan Programda Eksik Olan Dil Becerileri 
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Kategori N  % 

Konuşma 49 57.65 

Yazma 21 24.70 

Dinleme 15 17.65 

Okuma 0 0.00 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.6.’ya göre, öğrencilerin % 57.65’i programda Çince konuşma becerisine 

yeteri kadar yer verilmediği görüşündedir. Öğrencilerin % 24.70’i yazma becerisinin ve % 

17.65’i dinleme becerisinin programda yeterince ele alınmadığını düşünmektedir. 

Programda okuma becerisinin eksik olduğunu düşünen öğrenci bulunmamaktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin Çince yazılı anlatım dersi hakkındaki genel 

görüşleri Tablo 4.7.’de sunulmuştur.  

Tablo 4.7. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Dersi Hakkındaki Genel Görüşleri 

Kategori N  %* 

Yazılı anlatım dersinin önemli 

olduğunu düşünüyorum.  

60 70.59 

Yazılı anlatım dersinin amacına 

uygun işlendiğini ve verimli olduğunu 

düşünüyorum.  

37 43.53 

Yazılı anlatım dersinin amacına 

uygun işlenmediğini ve verimli olmadığını 

düşünüyorum  

17 20.00 

Yazılı anlatım dersinin eğlenceli 

olduğunu düşünüyorum.  

16 18.82 

Yazılı anlatım dersinin sıkıcı 

olduğunu düşünüyorum.  

12 14.12 

Yazılı anlatım dersinin gereksiz 

olduğunu düşünüyorum.  

2 2.35 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 
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Tablo 4.7.’de görüldüğü üzere, öğrencilerin çoğunluğu (% 70.59) Çince yazılı 

anlatım dersinin önemli olduğu düşünmektedir. Öğrencilerin % 18.82’si yazılı anlatım 

dersinin eğlenceli olduğunu düşünürken, % 14.12’si bu dersi sıkıcı bulmaktadır. 

Öğrencilerin % 2.35’i ise yazılı anlatım dersinin gereksiz olduğunu düşünmektedir. 

Öğrencilerin % 43.53’ü yazılı anlatım dersinin amacına uygun olarak işlendiğini 

düşünmektedir. Diğer taraftan öğrencilerin beşte biri (% 20) ise yazılı anlatım dersinin 

amacına uygun olarak işlenmediğini düşünmektedir.  

Öğrencilerin Çince yazılı anlatım dersinin zorluk düzeyi hakkındaki görüşleri 

Tablo 4.8.’de özetlenmiştir.  

Tablo 4.8. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Dersinin Zorluk Düzeyi Hakkındaki 

Görüşleri 

Zorluk Düzeyi N  % 

Biraz Zor 50 58.82 

Zor Değil 26 30.59 

Çok Zor 9 10.59 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.8.’e göre, öğrencilerin % 10.59’u Çince yazılı anlatım dersinin çok zor 

olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin yarısından fazlası (% 58.82) Çince yazılı anlatım 

dersinin ne çok zor ne de kolay bir ders olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %30.59’u 

ise yazılı anlatım dersinin zor olmadığını düşünmektedir.  

Öğrencilerin Çince yazılı anlatım derslerinde yapılan etkinliklere katılım sıklığına 

ilişkin bulgular Tablo 4.9.’da verilmiştir. 
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Tablo 4.9. Öğrencilerin Yazılı Anlatım Derslerinde Yapılan Etkinliklere Katılım Sıklığı 

Kategori N  % 

Sık sık 45 52.94 

Bazen 27 31.77 

Hiç 5 5.88 

Çoğunlukla derslerde etkinlik 

yapılmaz 

8 9.41 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.9.’da görüldüğü üzere, öğrencilerin yaklaşık yarısı (% 52.94)  Çince yazılı 

anlatım derslerinde yapılan etkinliklere sıklıkla katılmaktadır. Öğrencilerin % 31.77’si 

ise bu etkinliklere bazen katılmaktadır. Yazılı anlatım etkinliklerine hiç katılmayan 5 (% 

5.88) öğrenci bulunmaktadır. Diğer taraftan, yazılı anlatım derslerinde herhangi bir 

etkinlik yapılmadığını belirten öğrenciler (% 9.41) de bulunmaktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerden kendi Çince yazılı anlatım becerilerini 1 ile 5 

arasında derecelendirmeleri istenmiştir.  Öğrencilerin kendi Çince yazılı anlatım 

seviyeleri hakkındaki görüşleri Tablo 4.10.’da özetlenmiştir. 

Tablo 4.10. Öğrencilerin Kendi Çince Yazılı Anlatım Seviyeleri Hakkındaki Görüşleri 

Kategori N  % 

1 8 9.41 

2 13 15.29 

3 47 55.30 

4 14 16.47 

5 3 3.53 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.10.’a göre, öğrencilerin yarısından fazlası (% 55.30) Çince yazılı anlatım 

becerisindeki seviyesinin 3 olduğunu düşünmektedir. Seviyesinin çok iyi (% 3.53) ya da 
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çok kötü (% 9.41) olduğunu düşünen öğrencilerin oranı düşüktür. Yazılı anlatım 

becerisindeki seviyesine 2 (% 15.29) ve 4 (%16.47) puan verenler birbirine yakındır. Bu 

bulguya göre, öğrencilerin çoğunluğu (% 80) Çince yazılı anlatım becerisinin iyi düzeyde 

olmadığını düşünmektedir.  

Öğrencilerin Çince yazılı anlatım dersinde öğrendiklerinin mezun olduktan sonra 

işlerine yarayıp yaramayacağı hakkındaki görüşleri Tablo 4.11.’de verilmiştir. 

Tablo 4.11. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Dersinin Mezuniyet Sonrası Pratik 

Yararlılığı Hakkındaki Görüşleri 

Kategori N  % 

Evet 55 64.71 

Emin Değilim 19 22.35 

Hayır 11 12.94 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.11.’de görüldüğü üzere, öğrencilerin % 64.71’i Çince yazılı anlatım 

derslerinde öğrenilenlerin mezuniyet sonrasında faydalı olacağını düşünmektedir. 

Öğrencilerin % 12.94’ü Çince yazılı anlatım derslerinde öğrenilenlerin işlerine 

yaramayacağını düşünmektedir. Öğrencilerin % 22.35’inin ise Çince yazılı anlatım 

derslerinde öğrenilenlerin işlerine yarayıp yaramayacağı konusunda kesin bir görüşleri 

yoktur.  

Öğrencilere Çince yazma becerisinin gelecekte en çok hangi konuda işlerine 

yarayacağı hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Öğrencilerin cevaplarından elde edilen 

bulgular Tablo 4.12.’de verilmiştir.  
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Tablo 4.12. Öğrencilere Göre Çince Yazma Becerisinin Faydalı Olabileceği Konular 

Kategori N  % 

İş hayatındaki yazışmaları yürütmede  36 43.37 

Türkçe-Çince çeviri yapmada  31 37.35 

Akademik yayın yapmada  15 18.07 

Diğer  1 1.21 

Sosyal medya araçlarındaki 

yazışmalarda  

0 0.00 

Toplam 83 100 

 

Tablo 4.12.’ye göre, öğrencilerin % 43.37’si Çince yazma becerisinin en çok iş 

hayatındaki yazışmaları yürütmede işe yarayacağını düşünmektedir. Öğrencilerin % 

37.35’i Çince yazma becerisinin en çok Türkçe-Çince çeviri yaparken işe yarayacağını 

düşünürken % 18.07’si ise akademik yayın yaparken işe yarayacağını düşünmektedir. 

Çince yazma becerisinin en çok sosyal medya yazışmalarında işe yarayacağını düşünen 

öğrenci bulunmamaktadır.   

Öğrencilere Çince metin yazarken el yazısı ya da bilgisayardan hangisini daha çok 

tercih ettikleri sorulmuştur.  Öğrencilerden 45’i el yazısını tercih ederken 39’u bilgisayarı 

tercih ettiğini belirtmiştir. Öğrencilerden biri ise bu soruya cevap vermemiştir. 

Öğrencilerin Çince yazılı anlatım dersinde odaklanılması gereken hususlar 

hakkındaki görüşleri Tablo 4.13.’te verilmiştir.  

Tablo 4.13. Öğrencilere Göre Çince Yazılı Anlatım Dersinde Odaklanılması Gereken 

Hususlar  

Kategori N  %* 

Hepsi  39 45.88 

Dil Yapıları  27 31.76 

Yaratıcı İfadeler  25 29.41 

Sözcük Bilgisi  25 29.41 



  

72 

Yazma Süreci  10 11.76 

Metin İçerikleri  10 11.76 

Metin İşlevleri  9 10.59 

Metin Türleri  8 9.41 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.13.’te görüldüğü üzere, öğrencilerin %31.76’sı Çince yazılı anlatım 

dersinde dil yapılarına odaklanılması gerektiğini düşünmektedir. Öğrencilerin yaklaşık 

üçte biri (% 29.41) yaratıcı ifadelere odaklanılması gerektiğini düşünmektedir. 

Öğrencilerin % 29.41’i sözcük bilgisine, % 11.76’sı yazma sürecine, % 11.76’sı metin 

içeriklerine, % 10.59’u metin işlevlerine ve % 9.41’i metin türlerine odaklanılması 

gerektiğini düşünmektedir. Öğrencilerin % 45.88’i ise bu konuların hepsine 

odaklanılması gerektiğini düşünmektedir. 

Öğrencilere yazılı anlatım becerilerinin gelişmesinde etkisi olan unsurların neler 

olduğu sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri cevaplara ilişkin bulgular Tablo 4.14.’te 

verilmiştir. 

Tablo 4.14. Çince Yazılı Anlatım Becerisinin Gelişmesinde Etkisi Olan Unsurlar 

Kategori N  %* 

Kullanılan öğretim yaklaşımının etkili 

olması  

55 64.71 

Öğretim elemanının donanımlı olması  46 54.12 

 Ders izlencesinin öğrencilerin 

gereksinimlerine uygunluğu  

33 38.82 

Kullanılan ders araçlarının yeterli 

olması  

22 25.88 

Ders saatinin yeterli olması  20 23.53 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 
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Tablo 4.14.’e göre, öğrencilerin % 64.71’i Çince yazılı anlatım becerisinin 

gelişmesinde kullanılan öğretim yaklaşımının etkisi olduğunu düşünmektedir.  

Öğrencilerin yaklaşık yarısı (% 54.12) bu becerinin gelişmesinde öğretim elemanının 

donamlı olmasının etkili olduğunu düşünmektedir. Yazılı anlatım becerisinin 

gelişmesinde, ders izlencesinin öğrencilerin gereksinimlerine uygunluğunun etkisi 

olduğunu düşünen öğrencilerin yüzdesi 38.82’dir. Öğrencilerin dörtte biri (% 25.88)  

yazılı anlatım becerisinin gelişmesinde kullanılan ders araçlarının yeterli olmasının etkisi 

olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin % 23.53’ü ise yazılı anlatım becerisinin 

gelişmesinde ders saatinin etkisi olduğunu belirtmiştir.   

Öğrencilerin Çince metin yazarken kullandıkları stratejilere ilişkin bulgular Tablo 

4.15.’te verilmiştir.  

Tablo 4.15. Öğrencilerin Çince Metin Yazarken Kullandıkları Stratejiler  

Kategori N  %* 

 Konu hakkında araştırma yaparım  51 60.00 

Kullanabileceğim Çince sözcük ve 

sözcük öbeklerini belirlerim  

51 60.00 

Yazacaklarımı önce bir taslak olarak 

hazırlar, sonra yazmaya başlarım  

51 60.00 

Metni önce anadilimde yazar, sonra 

Çinceye tercüme ederim  

20 23.53 

Daha önce hiç hazırlık yapmadan 

düşüncelerimi olduğu gibi yazarım  

18 21.18 

Konu hakkında başkalarından görüş 

alırım  

14 16.47 

Diğer  0 0.00 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.15.’te görüldüğü üzere, öğrencilerin çoğunluğu (% 60) Çince metin 

yazarken konu hakkında araştırma yapmaktadır. Yazmaya başlamadan önce taslak 

hazırlama (% 60) ve kullanılacak Çince sözcük ve sözcük öbeklerini belirleme (% 60) 
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öğrencilerin çoğunluğu tarafından kullanılan stratejilerdir. Öğrencilerin % 23.53’ü metni 

Türkçe olarak yazıp daha sonra Çinceye çevirme yaklaşımını benimsemektedir. 

Öğrencilerin yaklaşık beşte biri (% 21.18) herhangi bir hazırlık yapmadan yazmaya 

başlamaktadır. Öğrencilerin en az kullandıkları strateji ise konu hakkında başkalarının 

görüşünü almaktır (% 16.47).  

Öğrencilere Çince metin yazma becerilerini geliştirmek için hangi ders dışı 

çalışmaları yaptıkları sorulmuştur. Öğrencilerin cevaplarına göre elde edilen bulgular 

Tablo 4.16.’da özetlenmiştir.  

Tablo 4.16. Çince Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Yapılan Ders Dışı Çalışmalar 

Kategori N  %* 

Çince sözcük ezberlerim  50 58.82 

Çince dizi ve filmleri altyazılı olarak 

izlerim  

46 54.12 

Wechat, weibo vb. sosyal medya 

kanalları aracılığıyla Çince anadil 

konuşucularıyla yazışırım  

40 47.06 

Farklı metin türleri okurum  28 32.94 

Türkçeden Çinceye çeviri yaparım  17 20.00 

Herhangi bir çalışma yapmam  9 10.59 

Farklı metin türleri okuyup özetini 

yazarım  

3 3.53 

Her hafta en az bir Çince metin yazarım  3 3.53 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.16.’ya göre, öğrencilerin Çince yazma becerisini geliştirmek için en çok 

yaptıkları ders dışı çalışma Çince sözcük ezberleme (% 58.82)  ve Çince dizi ve filmleri 

alt yazılı izlemedir (% 54.12). Öğrencilerin % 47.06’sı sosyal medya aracılığıyla anadili 

Çince olanlarla yazışmaktadır. Daha sonra sırasıyla farklı metin türleri okuma (% 32.94) 

ve Türkçeden Çinceye çeviri yapma (% 20) gibi ders dışı çalışmalar tercih edilmektedir.  
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Farklı metin türlerini okuyup özet çıkarma (% 3.53) ve her hafta en az bir Çince metin 

yazma (% 3.53) öğrencilerin en az tercih ettikleri ders dışı çalışma biçimleridir. Diğer 

taraftan, öğrencilerin % 10.59’u ise Çince yazım becerisini geliştirmek için herhangi bir 

ders dışı çalışma yapmamaktadır.  

Öğrencilere çoğunlukla hangi amaç için Çince metin yazdıkları sorulmuştur. Elde 

edilen bulgular Tablo 4.17.’de verilmiştir. 

Tablo 4.17. Öğrencilerin Çince Metin Yazma Amaçları 

Kategori N  %* 

Ödev yapmak  64 76.19 

İletişim kurmak  22 26.19 

Bireysel çalışma yapmak 8 9.52 

Çince metin yazmam  4 4.76 

Diğer  1 1.19 

*84 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.17.’de görüldüğü üzere, öğrencilerin büyük çoğunluğu (% 76.19) ödev 

yapmak amacıyla Çince metin yazmaktadır. Daha sonra sırasıyla iletişim kurma (% 26.19) 

ve bireysel çalışma yapma (% 9.52) amacıyla Çince metin yazılmaktadır. Öğrencilerin % 

4.76’sı ise Çince metin yazmadığını belirtmiştir.  

Öğrencilere ödev dışında hangi sıklıkta Çince metin yazdıkları sorulmuştur. Bu 

soruya öğrencilerin 5’i  (% 5.88) “sık sık”, 56’sı (% 65.88) “bazen” ve 24’ü (% 28.34) 

“hiç” cevabını vermiştir. Bu bulgu da öğrencilerin ödev dışında yeterince Çince yazma 

çalışması yapmadığının bir göstergesidir. 

Öğrencilere ders dışında hangi sıklıkta Çince okuma yaptıkları sorulmuştur. Bu 

soruya verilen cevaplara ilişkin bulgular Tablo 4.18.’de verilmiştir.  
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Tablo 4.18. Öğrencilerin Ders Dışında Okuma Yapma Sıklığı 

Kategori N  % 

Bazen 55 64.71 

Sık sık 20 23.53 

Hiç 10 11.76 

Toplam  85 100 

 

Tablo 4.18.’e göre, öğrencilerin % 23.53’ü ders dışında sık sık Çince okuma 

yaptığını belirtikten % 64.71’i bazen okuma yaptığını belirtmiştir. Öğrencilerin % 

11.76’sı ise ders dışında Çince okuma yapmadığını belirtmiştir.  

Öğrencilere ders dışında yazdıkları Çince metinleri ne kadar sürede 

tamamladıkları sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri cevaplara göre elde edilen bulgular 

Tablo 4.19.’da özetlenmiştir.  

Tablo 4.19. Öğrencilerin Ders Dışındaki Çince Metinleri Yazma Süresi 

Süre N  % 

Metnin içeriğine göre değişir  44 51.76 

30 dakikadan az  13 15.29 

30-40 dakika arasında  10 11.76 

1 - 1 buçuk saat arasında  8 9.41 

40-60 dakika arasında  7 8.24 

1 buçuk saatten fazla  3 3.53 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.19.’da görüldüğü üzere, öğrencilerin yaklaşık yarısı (% 51.76) Çince 

metin yazma süresinin metnin içeriğine göre değişeceğini belirtmiştir.  Daha sonra 

sırasıyla 30 dakikadan az (% 15.29), 30-40 dakika arası (% 11.76), 1-1.5 saat arası (% 

9.41), 40-60 dakika (% 8.24) ve 1.5 saatten fazla (% 3.53) kategorileri seçilmiştir.  



  

77 

Öğrenciler ders ve ödev dışında farklı Çince metin türleri yazmaktadırlar. 

Öğrencilerin ders ve ödev dışında çoğunlukla yazdıkları Çince metin türüne ilişkin 

bulgular Tablo 4.20.’de verilmiştir.  

Tablo 4.20. Öğrencilerin Ders ve Ödev Dışında Yazdıkları Çince Metin Türleri 

Metin Türü N  %* 

Değişim Metinleri (e-mail, internet 

yazışmaları, mektup vb.)  

40 47.06 

Hikâye Metinleri (özetleme, anlatı, bir 

olayı yeniden anlatma vb.)  

26 30.59 

Hiçbiri  19 22.35 

Bilgi Metinleri (açıklamalar, yorumlar, 

raporlar)  

14 16.47 

Biçimsel Metinler (basit ve karmaşık 

biçimlendirilmiş metinler vb.)  

6 7.06 

İkna Metinleri (beyan, tartışma, düşünce 

vb. metinleri)  

6 7.06 

Yöntem Metinleri (tanıtımlar, yöntem-

kurallar, tutanaklar vb.)  

3 3.53 

Hepsi  1 1.18 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.20.’ye göre, öğrencilerin ders ve ödev dışında en çok yazdıkları metin 

türü değişim metinleridir (% 47.06). Daha sonra sırasıyla hikâye metinleri (% 30.59), 

bilgi metinleri (% 16.47),  biçimsel metinler (% 7.06), ikna metinleri (% 7.06) ve yöntem 

metinleri (% 3.53) gelmektedir. Öğrencilerin % 22.35’i hiçbir metin türünü 

yazmamaktadır.  

Öğrencilere kendilerini hangi Çince metin türünü yazmada yetersiz gördükleri 

sorulmuştur. Öğrencilerin cevaplarından elde edilen bulgular Tablo 4.21.’de 

özetlenmiştir.  
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Tablo 4.21. Öğrencilerin Kendilerini Yetersiz Gördükleri Metin Türleri 

Metin Türü N  %* 

Yöntem Metinleri (tanıtımlar, yöntem-

kurallar, tutanaklar vb.)  

34 40.00 

İkna Metinleri (beyan, tartışma, düşünce 

vb. metinleri)  

30 35.29 

Biçimsel Metinler (basit ve karmaşık 

biçimlendirilmiş metinler vb.)  

25 29.41 

Bilgi Metinleri (açıklamalar, yorumlar, 

raporlar)  

20 23.53 

Hepsi  14 16.47 

Değişim Metinleri (e-mail, internet 

yazışmaları, mektup vb.)  

8 9.41 

Hikâye Metinleri (özetleme, anlatı, bir 

olayı yeniden anlatma vb.)  

8 9.41 

Hiçbiri  3 3.53 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.21.’de görüldüğü üzere, öğrencilerin Çince yazma becerisi açısından 

kendilerini en çok yetersiz gördükleri metin türleri yöntem metinleri (% 40) ve ikna 

metinleridir (% 35.29). Daha sonra sırasıyla biçimsel metinler (% 29.41), bilgi metinleri 

(% 23.53), değişim metinleri (% 9.41) ve hikâye metinleri (% 9.41) gelmektedir. 

Öğrencilerin % 16.47’si tüm bu metin türlerini yazmada kendini yetersiz görmektedir.   

Öğrencilerin yazdıkları Çince ödev metinlerinde yaptıkları yanlışları düzeltme 

yöntemine ilişkin bulgular Tablo 4.22.’de verilmiştir.  

Tablo 4.22. Öğrencilerin Yazdıkları Çince Ödev Metinlerinde Yaptıkları Yanlışları 

Düzeltme Yöntemi 

Kategori N  % 

Öğretim elemanının metin üzerinde 

belirttiği yanlışları düzelterek yeniden yazarım  

44 51.77 
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Öğretim elemanının metin üzerinde 

belirttiği yanlışlarımı incelerim. Metni yeniden 

yazmam  

28 32.94 

Genellikle düzeltme yapmam  11 12.94 

Öğretim elemanı yazdığımız Çince 

metinlere geri dönüş yapmaz  

2 2.35 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.22.’ye göre, öğrencilerin yaklaşık yarısı (% 51.77) öğretim elemanının 

metin üzerinde belirttiği yanlışları düzelterek metni yeniden yazmaktadır. Öğrencilerin % 

32.94’ü öğretim elemanının metin üzerinde belirttiği yanlışları incelemekte fakat 

herhangi bir düzeltme yapmamaktadır. Öğrencilerin % 12.94’ü ise genellikle herhangi bir 

düzeltme yapmamaktadır.  İki öğrenci ise yaptıkları ödeve dönüt verilmediğini ifade 

etmiştir.  

Öğrencilere mevcut Çince yazılı anlatım dersinin gereksinimlerini karşılayıp 

karşılamadığı sorulmuştur. Araştırmaya katılan 85 öğrenciden 39’u ( % 45.88) mevcut 

Çince yazılı anlatım dersinin kendi ihtiyacını karşıladığını düşünürken, 46’sı (% 54.12) 

ihtiyacını karşılayamadığını düşünmektedir. Mevcut Çince yazılı anlatım dersini kendisi 

için yeterli bulmayan 46 öğrencinin dersi yeterli bulmama sebeplerine ilişkin bulgular 

Tablo 4.23.’te özetlenmiştir. 

Tablo 4.23. Öğrencilerin Mevcut Çince Yazılı Anlatım Dersini Yetersiz Bulma Sebebi 

Kategori N  %* 

Çince Seviye Sınavı (HSK) yazma 

bölümündeki başarıyı artırmaya yönelik bir 

eğitimin verilmemesi  

21 45.65 

Mevcut ders izlencelerinin yetersiz 

olması  

19 41.30 

Verimli yazma strateji ve tekniklerinin 

kullanılmaması  

17 36.96 

Yeterince pekiştirici ödev verilmemesi  14 30.43 
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Ders kitabının ya da araçlarının yetersiz 

olması  

13 28.26 

Belirli bir ders izlencesinin olmaması  12 26.09 

 Ders saatinin az olması  11 23.91 

 Belirli bir yazma öğretimi yaklaşımının 

olmaması  

10 21.74 

Dersin amacından uzaklaşması, metin 

yazmak yerine farklı etkinliklerin yapılması  

10 21.74 

 Öğretim elemanının bu alanda yeterli 

donanıma sahip olmaması  

8 17.39 

Çince anadil konuşucusu öğretim 

elemanının olmaması 

8 17.39 

*Mevcut Çince yazılı anlatım dersini yeterli bulmayan 46 öğrenci arasından ilgili 

kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden fazla kategoriyi seçebilmektedirler.  

Tablo 4.23.’te görüldüğü üzere, öğrencilerin % 45.65’i mevcut Çince yazılı 

anlatım dersinin yetersiz olmasını, bu derste Çince Seviye Sınavı yazma bölümünde 

başarıyı artırmaya yönelik eğitim verilmemesine bağlamaktadır. Mevcut ders izlencesinin 

yetersiz olması (% 41.30) ve verimli yazma strateji ve tekniklerinin kullanılmaması (% 

36.96) öğrencilerin belirttikleri diğer iki başlıca sebeptir. Mevcut Çince yazılı anlatım 

dersini yetersiz bulan öğrencilerin % 30.43’ü yeterince pekiştirici ödev verilmediğini 

düşünmektedir. Öğrencilerin % 28.26’sı ders kaynaklarını yetersiz bulurken % 23.91’i 

ders saatini yetersiz bulmaktadır. Öğrencilerin % 26.09’u mevcut Çince yazılı anlatım 

dersini belirli bir ders izlencesi olmadığı için yetersiz bulmaktadır. Öğrencilerin % 

21.74’ü belirli bir yazma öğretim yaklaşımı olmadığını, % 21.74’ü derslerin amacına 

uygun işlenmediğini ve % 17.39’u öğretim elemanının yeterli donanıma sahip olmadığını 

düşünmektedir. Öğrencilerin % 17.39’u mevcut dersin yetersiz olmasını, anadili Çince 

olan öğretim elemanı olmamasıyla ilişkilendirmektedir. 

Öğrencilerin Çince metin yazarken en çok zorlandıkları durumlara ilişkin bulgular 

Tablo 4.24.’te verilmiştir. 
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Tablo 4.24. Öğrencilerin Çince Metin Yazarken Zorlandıkları Durumlar 

Kategori N  %* 

Dilbilgisi kurallarına uygun cümle 

kurmak  

41 48.24 

Yeni öğrendiğim sözcükleri metnin 

içinde kullanmak  

36 42.35 

Bağlaç ve işlevsel sözcükleri doğru 

kullanmak  

35 41.18 

Alana yönelik teknik terimleri 

kullanmak  

23 27.06 

Yaratıcı fikirler ve örnekler bulmak  20 23.53 

Metni bir ana fikir çerçevesinde akıcı 

şekilde yazmak  

19 22.35 

Konu hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmamak  

12 14.12 

Noktalama işaretlerini doğru kullanmak  8 9.41 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.24.’e göre, öğrenciler en çok dilbilgisi kurallarına uygun cümle kurmakta 

zorlanmaktadırlar (% 48.24). Yeni öğrenilen sözcükleri metin içinde kullanma (% 42.35) 

ve bağlaç ve işlevsel sözcükleri doğru kullanma (% 41.18) öğrencilerin zorlandıkları 

diğer iki önemli durumdur. Daha sonra sırasıyla alana yönelik terimleri kullanma (% 

27.06), yaratıcı fikir ve örnekler bulma (% 23.53), metni bir ana fikir çerçevesinde akıcı 

olarak yazma (% 22.35) ve konu hakkında bilgi eksikliği (% 14.12)  gelmektedir. 

Öğrenciler en az, noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanmada zorlanmaktadırlar 

(% 9.41).  

Öğrencilere Çince yazılı anlatım becerilerinin gelişmesi için bir dönem içinde 

Çince metin yazma sıklığının ne olması gerektiği hakkındaki görüşleri sorulmuştur. 

Öğrencilerin verdikleri cevaplara ilişkin bulgular Tablo 4.25.’te verilmiştir. 
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Tablo 4.25. Öğrencilerin Çince Metin Yazma Sıklığı Hakkındaki Görüşleri 

Kategori N  % 

Her hafta 1 metin (her dönem için 

ortalama 15 metin)  
33 39.29 

Her yazılı anlatım dersinde 1 metin (her 

dönem için ortalama 30 metin 
20 23.81 

Her dönem için en az 5 metin  17 20.24 

Her dönem için 6-10 metin arası  14 16.67 

Toplam 84 100 

 

Tablo 4.25.’e göre,  öğrencilerin % 39.29’u her hafta bir metin yazılması 

gerektiğini düşünmektedir. Her yazılı anlatım dersinde bir metin yazılması gerektiğini 

düşünenlerin yüzdesi 23.81’dir. Öğrencilerin beşte birine  (% 20.24) göre, her dönem için 

en az beş metin yazılması gerekmektedir. Öğrencilerin % 16.67’si ise her dönem için 6-

10 arasında metin yazılması gerektiğini düşünmektedirler. 

Öğrencilerin Çince yazılı anlatım becerisini, yazılı anlatım dersi dışında hangi 

derslerde kullandıklarına ilişkin bulgular Tablo 4.26.’da özetlenmiştir.  

Tablo 4.26. Öğrencilerin Yazılı Anlatım Dersi Dışında Çince Yazılı Anlatım Becerisini 

Kullandıkları Dersler 

Ders N  %* 

Metin Çevirisi  40 47.06 

Çince Dilbilgisi (Tümce Kalıpları) 33 38.82 

Hiçbiri 21 24.71 

Tarihi Metinler  14 16.47 

Çin Edebiyatı (Edebi Metinler) 8 9.41 

Çin Kültürü 8 9.41 

Çin Felsefesi 7 8.24 

Simültane (eş zamanlı) Çeviri  5 5.88 

Diğer 1 1.18 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 
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Tablo 4.26.’da görüldüğü üzere, öğrenciler yazılı anlatım dersi dışında en çok 

metin çevirisi dersinde Çince yazılı anlatım becerilerini kullanmaktadırlar (% 47.06). 

Daha sonra sırasıyla Çince dilbilgisi (% 38.82),  tarihi metinler (% 16.47), Çin edebiyatı 

(% 9.41), Çin kültürü (% 9.41), Çin felsefesi (% 8.24) ve eş zamanlı çeviri (% 5.88) 

gelmektedir. Öğrencilerin % 24.71’i bu derslerden hiçbirinde Çince yazılı anlatım 

becerisini kullanmadığını belirtmiştir.  

2. Bölüm: 

Öğrencilere Çince yazılı anlatım dersi öğretim elamanının alanda yeterli olup 

olmadığı sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri cevaplara ilişkin bulgular Tablo 4.27.’de 

verilmiştir. 

Tablo 4.27. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Dersi Öğretim Elamanının Alandaki 

Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri 

Kategori N  % 

Evet 54 63.53 

Emin değilim 25 29.41 

Hayır 6 7.06 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.27.’ye göre, öğrencilerin çoğunluğu (% 63.53) Çince yazılı anlatım dersi 

öğretim elemanının alanda yeterli olduğunu düşünmektedir. Öğretim elemanının yetersiz 

bulanların ise az sayıda olduğu görülmektedir (% 7.06). Öğrencilerin yaklaşık üçte biri (% 

29.41) ise öğretim elemanının yeterli olup olmadığı konusunda kesin bir fikre sahip 

değildir.  

Çince yazılı anlatım dersinde metin yazarken öğrencilerin öğretim elemanından 

farklı beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentilere ilişkin bulgular Tablo 4.28.’de 

verilmiştir. 
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Tablo 4.28. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Dersi Öğretim Elemanından Beklentileri 

Kategori N  %* 

Metin türüne uygun teknik ve yazı dilini 

öğretmesi  

58 68.24 

Metni yazarken öğrencilere rehberlik 

etmesi  

46 54.12 

Metni yazarken müdahale etmeyip daha 

sonra metinler üzerinde düzeltme yaparak 

öğrencilere geri dönüş sağlaması  

35 41.18 

HSK sınavı yazma bölümündeki 

başarımızı artırmaya yönelik alıştırmalar 

yaptırması  

35 41.18 

Sınıfta beyin fırtınası yaparak yeni 

fikirler üretmemize yardım etmesi  

33 38.82 

Metin içinde kullanılabilecek sözcük ve 

sözcük öbeklerini tahtaya yazması  

33 38.82 

Diğer   3 3.53 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.28.’de görüldüğü üzere, öğrencilerin çoğunluğu (% 68.24) Çince yazılı 

anlatım dersi öğretim elemanından metin türüne uygun teknik ve yazı dilini öğretmesini 

beklemektedir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı (% 54.12) metin yazarken kendilerine 

rehberlik edilmesini beklemektedir. Öğrencilerin % 41.18’i HSK sınavına yönelik 

alıştırmalar yapılmasını, % 41.18’i dönütlerin metin yazıldıktan sonra verilmesini, % 

38.82’si sınıfta yeni fikirler üretilmesi için beyin fırtınası yapılmasını ve % 38.82’si metin 

içinde kullanılacak sözcüklerin tahtaya yazılmasını istemektedir.  

Öğrencilere üç farklı yazma öğretim yönteminden hangisini tercih ettikleri 

sorulmuştur. Verilen cevaplara ilişkin bulgular Tablo 4.29.’da verilmiştir.  

Tablo 4.29. Öğrencilerin Tercih Ettikleri Çince Yazılı Anlatım Dersi Öğretim Yöntemi 

Öğretim Yöntemi N  % 

1.Yazma konusunu anlatması → örnek 

metin vermesi → öğrencilere sınıf ortamında 
40 47.06 
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örnek metin rehberliğinde yeni metin 

yazdırması → öğrenci metinlerini 

değerlendirmesi  

2.Yazma konusu ve yöntemlerini 

açıklaması → öğrencilere sınıf ortamında metin 

yazmalarına rehberlik etmesi → öğrenci 

metinlerini değerlendirmesi  

36 42.35 

3.Ders kitabında bulunan metin yazma 

yönergelerine uyması → ders araçlarındaki 

yazma eğitimi konularını uygulaması → 

öğrencilere metin yazma ödevi vermesi → 

öğrenci ödev metinlerini değerlendirmesi 

9 10.59 

Toplam 85 100 

 

Tablo 4.29.’a göre,  öğrencilerin % 47.06’sı yazma konusunun anlatılmasını ve 

örnek metin verilmesini istemektedir. Daha sonra bu örnek metne dayalı olarak sınıfta 

metin yazdırılmasını ve yazılan bu metnin değerlendirilmesini istemektedir. Öğrencilerin % 

42.35’i ilk olarak yazma konusu ve yöntemlerinin açıklanmasını istemektedir. Daha sonra 

öğretim elemanı rehberliğinde sınıfta metin yazdırılmasını ve yazılan bu metnin 

değerlendirilmesini istemektedir. Öğrencilerin % 10.59’u ise ders araçlarındaki 

yönergelere uyularak yazma eğitimi konularının uygulamasını istemektedir. Daha sonra 

ödev verilmesini ve bu ödevlerin değerlendirilmesini istemektedir. Bu bulguya göre, 

öğrencilerin çoğunluğu (% 89.41) sınıfta uygulama yapılmasını istemektedir.  

Öğrencilerin Çince yazılı anlatım dersi eğitim programının hazırlanması süreci 

hakkındaki görüşleri Tablo 4.30.’da özetlenmiştir.  

Tablo 4.30. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Dersi Eğitim Programının Hazırlanması 

Süreci Hakkındaki Görüşleri 

Kategori N  %* 

Öğrenci gereksinimleri dikkate alınıp, 

öğrenci görüşlerine mutlaka başvurulmalı  

59 69.41 



  

86 

HSK yazma bölümü soruları dikkate 

alınarak, öğrencilerin HSK başarı oranının 

yükseltilmesi amaçlanmalı  

49 57.65 

Çin’de hazırlanmış olan yazma öğretimi 

programları uyarlanmalı  

32 37.65 

Çin dili eğitimcilerinin görüşlerine 

başvurulmalı  

28 32.94 

İngilizce yazma dersi programları 

Çinceye uyarlanmalı  

14 16.47 

Diğer  2 3.35 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.30.’da görüldüğü üzere, öğrencilerin çoğunluğu (% 69.41) programın 

hazırlanırken kendi gereksinimlerinin dikkate alınmasını istemektedir. Öğrencilerin % 

57.65’i eğitim programının HSK yazma bölümüne uygun olarak hazırlanmasını 

istemektedir. Öğrencilerin % 37.65’i Çin’de hazırlanmış olan yazma eğitim 

programlarının uyarlanmasını istemektedir. Öğrencilerin % 32.94’ü program hazırlama 

sürecinde Çin dili eğitimcilerinden görüş alınması gerektiğini düşünmektedir. İngilizce 

yazma dersi programlarının Çinceye uyarlanması gerektiğini düşünen öğrencilerin görece 

daha az sayıda olduğu görülmektedir (% 16.47).  

Öğrencilerin Çince yazılı anlatım dersinde tercih ettikleri ödev türüne ilişkin 

bulgular Tablo 4.31.’de verilmiştir.  

Tablo 4.31. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Dersindeki Ödev Tercihleri 

Ödev Türü N  %* 

Verilen herhangi bir konu hakkında 

metin yazma  

50 58.82 

Her hafta farklı metin türü alıştırmaları 

yapma (Değişim, Biçimsel, Yöntem, Bilgi, 

Hikâye, İkna)  

41 48.24 

HSK sınavında yazma bölümü 

metinlerine benzer ödevler (Verilen 

sözcüklerden metin oluşturma, resim 

34 40.00 
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yorumlama, karışık sözcüklerden cümle 

oluşturma vb.)  

Metin özeti yazma  30 35.29 

Kendi belirleyeceğimiz bir konu 

hakkında metin yazma  

29 34.12 

Çince sözcük ezberleme  24 28.24 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.31.’e göre, verilen herhangi bir konu hakkında metin yazma öğrencilerin 

en çok tercih ettikleri ödev türüdür (% 58.82). İkinci en çok tercih edilen ödev türü her 

hafta farklı metin türünde alıştırmalar yapmadır (% 48.24). Daha sonra sırasıyla HSK 

sınavı yazma bölümü metinlerine benzer ödevler (% 40), metin özeti yazma (% 35.29), 

kendi belirleyeceğimiz bir konu hakkında metin yazma (% 34.12) ve Çince sözcük 

ezberleme (% 28.24) gelmektedir.  

Öğrencilere Çince yazılı anlatım dersinde hangi sınav yönteminin kullanılmasını 

tercih ettikleri sorulmuştur. Öğrencilerin verdiklere cevaplara ilişkin bulgular Tablo 

4.32.’de verilmiştir.  

Tablo 4.32. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Dersi İçin Sınav Yöntemi Tercihleri 

Sınav Yöntemi N  %* 

HSK sınavında uygulanan yöntemlerle 

benzer yöntemler (Verilen sözcüklerden metin 

oluşturma, resim yorumlama, karışık 

sözcüklerden cümle oluşturma vb.)  

52 61.18 

Sınav öncesinde verilen bir konu 

hakkında hazırlık yaptıktan sonra belirlenen 

süre içinde metin yazmak  

38 44.71 

Sözlük ya da ön hazırlık olmadan 

öğrencinin yazma becerisi gerçek seviyesini 

sınayabilecek yöntemler  

28 32.94 

Sınav sırasında verilen bir konu 

hakkında, belirlenen süre içinde metin yazmak  

23 27.06 

Diğer  0 0.00 



  

88 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.32.’de görüldüğü üzere, öğrencilerin çoğunluğu (% 61.18) HSK sınavında 

uygulanan yöntemlere benzer yöntemlerle sınav olmayı tercih etmektedir.   Öğrencilerin % 

44.71’i sınav öncesi verilen bir konu hakkında belirli bir süre için metin yazarak sınav 

olmayı tercih etmektedir. Sözlük ya da ön hazırlık olmadan öğrencinin gerçek seviyesini 

sınayabilecek yöntemlerle sınav olmayı tercih edenlerin yüzdesi 32.94’tür. Öğrencilerin 

en az tercih ettikleri sınav yöntemi ise sınav sırasında verilen bir konu hakkında belirlenen 

süre içinde metin yazmaktır.  

 

 3. Bölüm: 

Öğrencilere Çince yazılı anlatım dersinde kullanılan araçların kendi dil 

seviyelerine uygun olup olmadığı sorulmuştur. Öğrencilerin verdiklere cevaplara ilişkin 

bulgular Tablo 4.33.’te verilmiştir.  

Tablo 4.33. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Dersinde Kullanılan Araçların Kendi Dil 

seviyelerine Uygunluk Düzeyi Hakkındaki Görüşleri 

Kategori N  % 

Dil seviyeme uygun  50 59.52 

Dil seviyemin altında, çok kolay 

anlıyorum  

18 21.43 

Dil seviyemin üzerinde, anlamakta çok 

zorluk çekiyorum  

16 19.05 

Toplam 84 100 

 

Tablo 4.33.’e göre, öğrencilerin yarısından fazlası (% 59.52) Çince yazılı anlatım 

dersinde kullanılan araçların kendi dil seviyesine uygun olduğunu düşünmektedir. 

Öğrencilerin % 21.43’ü kullanılan araçların dil seviyesinin altında olduğunu 
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düşünmektedir. Öğrencilerin % 19.05’i ise kullanılan araçların dil seviyesinin üzerinde 

olduğunu düşünmektedir.  

Öğrencilere Çince yazılı anlatım dersinde kullanılan araçları yeterli bulup 

bulmadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin 39’u (% 45.88) kullanılan araçları yeterli 

bulurken 46’sı (% 54.12) yeterli bulmamaktadır. Kullanılan araçları yeterli bulan 

öğrencilerin nedenleri Tablo 4.34.’te verilmiştir. Kullanılan araçları yeterli bulmayan 

öğrencilerin nedenleri Tablo 4.35.’te verilmiştir. 

Tablo 4.34. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Derslerinde Kullanılan Ders Araçlarını 

Yeterli Bulma Nedenleri 

Neden N  %* 

Ders araçlarının dersin amacına uygun 

olması  

25 64.10 

Ders araçlarının öğrenci 

gereksinimlerine uygun olması  

16 41.03 

Ders araçlarının sözcük öğretimine 

ağırlık vermesi 

16 41.03 

Ders araçlarının güncel olması  14 35.90 

Ders araçlarının yeterli ve çeşitli 

alıştırmalar içermesi  

14 35.90 

Ders araçlarında ele alınan konuların 

birbiriyle bağlantılı ilerlemesi  

11 28.21 

Ders araçlarının ilgi çekici olması  9 23.08 

Ders araçlarının renkli basım olması  4 10.26 

*39 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.34.’te görüldüğü üzere, Çince yazılı anlatım dersinde kullanılan araçları 

yeterli bulan öğrencilerin % 64.10’u ders araçlarının dersin amacına uygun olduğunu 

düşünmektedir. Öğrenci ihtiyacına uygunluk (% 41.03), sözcük öğretimine ağırlık 

verilmesi (% 41.03), güncellik (% 35.90) ve araçların yeterli ve çeşitli alıştırma içermesi 

(% 35.90) ders araçlarını yeterli bulan öğrencilerin belirttikleri diğer başlıca nedenlerdir.  
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Ders araçlarını yeterli bulma nedeni olarak ders araçlarının renkli basım olmasını (% 10. 

26) belirten az sayıda öğrenci olduğu görülmektedir.   

Tablo 4.35. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Derslerinde Kullanılan Ders Araçlarını 

Yetersiz Bulma Nedenleri 

Neden N  %* 

Ders araçlarının sıkıcı olması  29 63.04 

Ders araçlarının öğrencilerin ihtiyacını 

karşılayacak konular içermemesi  

22 47.83 

Ders araçlarının yeterli ve çeşitli 

alıştırmalar içermemesi  

22 47.83 

Ders araçlarının sözcük öğretimine 

yeterince yer ayırmaması 

17 36.96 

Ders araçlarının çok eski olması  15 32.61 

Ders araçlarının fotokopiyle çoğaltılmış 

olması  

14 30.43 

Ders araçlarının dersin amacına uygun 

olmaması  

12 26.09 

Ders araçlarında ele alınan konuların 

birbirinden kopuk ilerlemesi  

10 21.74 

*46 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.35.’e göre, Çince yazılı anlatım dersinde kullanılan araçları yetersiz bulan 

öğrencilerin % 63.04’ü ders araçlarını sıkıcı bulmaktadır. Öğrenci gereksinimlerine 

uygun olmama (% 47.83) ve yeterli ve çeşitli alıştırma içermeme (% 47.83) ders araçlarını 

yeterli bulmayan öğrencilerin belirttikleri diğer iki başlıca nedendir. Daha sonra sırasıyla 

sözcük öğretimine yeterince yer verilmemesi (% 36.96), araçların eski olması (% 32.61), 

araçların fotokopi olması (% 30.43), dersin amacına uygun olmaması (% 26.09) ve 

konuların birbirinden kopuk ele alınması (% 21.74) sebepleri gelmektedir.  
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Öğrencilere Çince yazılı anlatım ders araçlarında hangi tür metinlerin yer almasını 

istedikleri sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri cevaplara ilişkin bulgular Tablo 4.36.’da 

verilmiştir. 

Tablo 4.36. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Ders Araçlarında Yer Almasını 

İstedikleri Metin Türleri 

Metin Türü N  %* 

Hikâye Metinleri (özetlemeler, anlatılar 

vb.)  

32 37.65 

Hepsi  25 29.41 

Bilgi Metinleri (açıklamalar, yorumlar, 

raporlar) 

22 25.88 

Değişim Metinleri (e-mail, internet 

yazışmaları, mektup vb.)  

19 22.35 

İkna Metinleri (beyan, tartışma, düşünce 

vb. metinleri)  

19 22.35 

Biçimsel Metinler (basit ve karmaşık 

biçimlendirilmiş metinler vb.)  

15 17.65 

Yöntem Metinleri (tanıtımlar, yöntem-

kurallar, tutanaklar vb.)  

10 11.76 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.36.’da görüldüğü üzere, öğrencilerin Çince yazılı anlatım ders araçlarında 

yer almasını en çok istedikleri metin türü hikâye metinleridir (% 37.65). Öğrencilerin 

büyük çoğunluğu, yaklaşık üçte biri (% 29.41) ise Çince yazılı anlatım ders araçlarında 

bu metin türlerinin hepsinin yer almasını istemektedir. Bilgi metinleri (% 25.88) 

öğrencilerin yaklaşık dörtte birinin seçtikleri metin türlerdir. En az seçilen metin türü 

yöntem metinleridir (% 11.76).  

Öğrencilerin Çince yazılı anlatım ders araçlarında yer almasını istedikleri 

alıştırma türlerine ilişkin bulgular Tablo 4.37.’de özetlenmiştir. 



  

92 

Tablo 4.37. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Ders Araçlarında Yer Almasını 

İstedikleri Etkinlik Türleri 

Alıştırma Türü N  %* 

Verilen sözcüklerle dilbilgisi kurallarına 

uygun cümle oluşturma  

52 61.18 

Cümle tamamlama  40 47.06 

Özet yazma  40 47.06 

Verilen sınırlı sözcükleri kullanarak 

paragraf oluşturma  

39 45.88 

Resim yorumlama  37 43.53 

Paragraf tamamlama  31 36.47 

Boşluk doldurma  30 35.29 

Diğer  0 0.00 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.37.’ye göre, öğrencilerin Çince yazılı anlatım ders araçlarında en çok yer 

almasını istedikleri metin türü verilen sözcüklere dayalı olarak cümle oluşturma 

şeklindeki alıştırmalardır (% 61.18). Bu alıştırma türünden sonra en çok seçilen iki 

alıştırma türü cümle tamamlama (% 47.06) ve özet yazmadır (% 47.06). Daha sonra 

sırasıyla verilen sözcüklere dayalı olarak paragraf oluşturma (% 45.88), resim yorumlama 

(% 43.53), paragraf tamamlama (% 36.47) ve boşluk doldurma (% 35.29) gelmektedir.  

Öğrencilerin Çince yazılı anlatım derslerinde kullanılmasını tercih ettikleri 

araçlara ilişkin bulgular Tablo 4.38.’de verilmiştir.  

Tablo 4.38. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Derslerinde Kullanılmasını Tercih 

Ettikleri Araçlar 

Kategori N  %* 

Çince film, dizi, müzikler  51 60.00 

Gazete ve dergiler  35 41.18 

Ders kitapları  30 35.29 



  

93 

Çince internet sayfaları (haber, sosyal 

medya, eğitici sayfalar)  

29 34.12 

Ders kitapları dışında yardımcı kitaplar  25 29.41 

Çince sosyal medya araçları  23 27.06 

Mobil uygulamalar  22 25.88 

Hepsi  17 20.00 

Öğretim elemanının hazırladığı ders 

araçları  

15 17.65 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.38.’de görüldüğü üzere, öğrenciler Çince yazılı anlatım derslerinde en çok 

film, dizi ve müzik gibi kaynakların kullanılmasını istemektedir (% 60). İkinci olarak 

gazete ve dergi gibi araçlar tercih edilmektedir (% 41.18). Daha sonra sırasıyla ders 

kitapları (% 35.19), Çince internet sayfaları (% 34.12),  ders kitabı dışındaki yardımcı 

kitaplar (% 29.41), Çince sosyal medya araçları (% 27.06) , mobil uygulamalar (% 25.88) 

ve öğretim elemanının hazırladığı ders araçları (% 17.65) tercih edilmektedir. 

Öğrencilerin % 20’si ise Çince yazılı anlatım derslerinde bu araçların hepsinin 

kullanılmasını tercih etmektedir.  

Öğrenciler Çince yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için farklı kaynaklardan 

faydalanmaktadırlar. Öğrencilerin Çince yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için 

faydalandıkları kaynaklara ilişkin bulgular Tablo 4.39.’da özetlenmiştir.  

Tablo 4.39. Öğrencilerin Çince Yazılı Anlatım Becerilerini Geliştirmek İçin 

Faydalandıkları Kaynaklar  

Kategori N  %* 

Mobil uygulamalar  45 52.94 

Çince film, dizi, müzikler  42 49.41 

Çince internet sayfaları (haber, eğitici 

sayfalar vb.)  

34 40.00 

Ders kitapları  33 38.82 
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Çince sosyal medya araçları  32 37.65 

Gazete ve dergiler  15 17.65 

Hepsi  15 17.65 

Ders kitapları dışında yardımcı kitaplar  14 16.47 

Hiçbiri  1 1.18 

*85 öğrenci arasından ilgili kategoriyi seçenlerin yüzdesidir. Öğrenciler birden 

fazla kategoriyi seçebilmektedirler. 

Tablo 4.39.’a göre, araştırmaya katılan öğrencilerden % 52.94’ü Çince yazılı 

anlatım becerilerini geliştirmek için mobil uygulamaları kullanmaktadır. Öğrencilerin % 

49.41’i Çince film ve dizi izleyerek ya da müzik dinleyerek Çince yazılı anlatım 

becerilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Öğrencilerin % 40’ı Çince internet sayfalarından, % 

38.82’si ders kitaplarından, % 37.65’i Çince sosyal medya araçlarından,   % 17.65’i 

gazete ve dergilerden ve % 16.47’si ders kitapları dışındaki yardımcı kitaplardan 

faydalanmaktadır. Öğrencilerin  %17.65’i bu kaynakların hepsinden faydalanırken % 

1.18’i ise bu kaynakların hiçbirini kullanmamaktadır.  

 

4.2. Mezun Odak Grup Görüşmesi Bulguları 

 Mezun odak grup görüşmesi üç iş arama sürecinde olan yeni mezun, iki araştırma 

görevlisi (doktora öğrencisi), iki konsolosluk çalışanı ve iki özel sektör çalışanı olmak 

üzere toplam dokuz mezun ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler beş ve dört kişilik iki 

gruba ayrılarak yapılmış ve ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır.  

 Görüşmede katılımcılara on soru sorulmuş, ses kayıtları dinlenerek çözümlemesi 

yapılmış, önemli olduğu düşünülen bilgiler örnek ünitelerde kullanılmak üzere 

değerlendirilmiştir.  

 Katılımcılara öncelikle iş hayatında en çok hangi dil becerisini kullandıkları 

sorulmuştur. Alınan yanıtlar aşağıdaki gibidir:  
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 “Akademisyen olduğum için en çok okuma becerisini kullanıyorum.”  

“Okuma becerisini işimde en çok kullanıyorum ancak ikinci en çok kullandığım 

beceriyi sorsaydınız yanıtım Çince-Türkçe çeviri becerisi derdim.”  

“İşimde Çinli firmalarla yazışmaları yürüttüğüm için daha çok yazma becerisini 

kullanıyorum.”  

“İşverenlerim Çinli olduğu için Çin’deki iş ortaklarımızla sürekli görüşme 

halindeyiz. Bu nedenle Çince konuşma, dinleme ve yazma becerilerini sıklıkla 

kullanıyorum.”  

 Görüşme yapıldığı sırada iş arama sürecinde olan mezunlar günlük hayatlarında 

Çinceyi kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların en çok kullandıkları dil 

becerisinin, meslek gruplarına göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Ancak yazma 

becerisi, özellikle ticari kuruluşlarda Çin ile iletişimin sağlanabilmesi bakımından önem 

arz etmektedir.  

 Katılımcılardan Çince yazılı anlatım becerilerini değerlendirmeleri istenmiş ve 

büyük oranda benzerlik gösteren şu yanıtlar alınmıştır:  

“Yazma becerimin şu anda iyi seviyede olduğunu düşünüyorum ancak ilk 

çalışmaya başladığım zamanlarda yazma konusunda kendimi çok yetersiz buluyordum. 

Gerekli kelimeleri bildiğim zaman dilbilgisi kurallarını bir şekilde oturtuyorum, tek 

sıkıntım kelime yetersizliği.” 

“Yazarken el yazısı yerine bilgisayar kullandığım sürece yazma seviyemin işlerimi 

yürütmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ancak bu lisans boyunca aldığım eğitimle 

değil, iş hayatında kendi çabalarım sayesinde mümkün oldu.” 
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 “Yazma becerimin yeterli seviyede olduğunu düşünmüyorum çünkü lisans 

düzeyinde aldığım eğitim düzgün cümleler kurarak bir metin oluşturabilmem için yeterli 

değildi. Eğitimimiz boyunca zamanımızın çoğu sınırlı bilgileri tekrar ederek geçti.”  

“Çince yazılı anlatım becerisi için kendime not verecek olsam 10 üzerinden 6 

verirdim. Bu durumun bence iki sebebi var. İlki lisanstaki Çince dil eğitiminin bence 

yetersiz oluşu, ikincisi ise bizim de öğrenciler olarak bu yetersiz eğitimden dolayı bir boş 

vermişlik içinde olmamız, bireysel olarak çaba harcamamamız.”  

Yanıtlardaki ortak nokta lisans eğitimindeki yazılı anlatım derslerinin verimsiz 

olduğu yönündedir. Katılımcıların bu düşüncelerin altında yatan nedenler ise; sözcük 

bilgisine gereken önemin verilmemesi, ders içeriklerinin benzer ve tekrar eden 

konulardan oluşması, öğretim elemanları tarafından yeterli şekilde 

yönlendirilmemeleridir.  

Yazma sürecinde öğrencileri en çok neyin zorladığını belirlemek amacıyla 

katılımcılara “Çince metin yazarken en çok hangi konuda zorlanıyorsunuz?” sorusu 

yöneltilmiştir. Cevaplar bir önceki soruda olduğu gibi benzerlik göstermektedir:  

“Ben metin yazarken en çok doğru sözcük kullanımında zorlanıyorum. Benzer 

anlamlı çok sayıda sözcük var, kurduğum cümlede hangisini kullanacağıma karar 

veremiyorum.” 

“Zorlandığım şey, iş alanında sektör değiştirdikçe o sektöre yönelik yeni terimleri 

cümle içinde kullanmak. Özetle yeni kelimeleri öğrenmek ve bunları cümle içinde 

kullanabilmekte sıkıntı yaşıyorum.” 

“İş yerinde ağırlıklı olarak resmi yazılar yazıyorum ve bunları yazarken uygun 

kelimeleri seçmekte zorlanıyorum çünkü günlük hayatta kullanılan kelimeleri bu 

metinlerde kullanmak anlam açısından uygun olmayabiliyor.” 
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“Özellikle işe yeni başladığım dönemde Çince metin yazarken doğru sözcük 

kullanımında zorlanıyordum ama zaman geçtikçe bu sorunun üstesinden geldiğimi 

düşünüyorum.” 

“Ben genel olarak Çince dilbilgisinde zorlandığım için, metin yazarken de 

cümlelerimin dilbilgisel doğruluğundan emin olamıyorum. Sözcük bilgisi bizim kendi 

kendimize geliştirebileceğimiz bir alan. Ama dilbilgisi kurallarının sağlam bir şekilde 

yerleşmiş olması gerekir ki öğrendiğimiz sözcükleri metin içinde kullanabilelim. 

Verilen yanıtlardan katılımcıların neredeyse hepsinin, iyi bir yazma becerisinin 

geniş sözcük bilgisi gerektirdiği, ancak lisans eğitimlerinin bu konuda yetersiz kaldığı 

görüşünde hemfikir oldukları anlaşılmaktadır.   

Uygulanan yazılı anlatım derslerindeki olumlu ve olumsuz yönlerin 

belirlenebilmesi amacıyla “Lisans eğitiminde aldığınız Çince yazılı anlatım dersleri 

ve eğitimcinin derste kullandığı yöntemler ihtiyacınızı karşılıyor muydu?” sorusu 

yöneltilmiş, Erciyes Üniversitesinden mezun olan katılımcı hariç diğer mezunlar bu 

konuda çoğunlukla olumsuz yanıt vermişlerdir: 

“Lisans eğitimde iyi bir yazılı anlatım dersi aldığımı düşünüyorum. İkinci sınıfta 

özellikle resmi yazışma dilini öğrendim. Kısa metinlerin olduğu ders kitabımız vardı. 3 ve 

4. sınıflarda yazılı anlatım hocamız kendi yazdığı metinleri ders aracı olarak kullanarak 

bizden benzer metinler yazmamızı istiyordu. Bunları daha sonra düzenli kontrol edip, 

düzeltmeler yapıp bize geri veriyordu. Böylece dönem sonunda 8-10 tane kendi 

yazdığımız, hocanın da düzeltmiş olduğu metinler olurdu. Bu derste öğrendiklerimi şimdi 

hala hatırlıyor ve kullanıyorum. Kısaca lisansta aldığım yazılı anlatım dersi yeterliydi 

ama daha da iyi olabilirdi tabii ki. Mesela sözcük öğretimine daha çok ağırlık 

verilebilirdi.” 
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“Bizdeki genel sorun lisans derslerinin adı ile içeriğinin çok farklı olmasıydı. 

Dolayısıyla öğrendiğim herhangi bir şey hatırlamıyorum şu anda. Derslerde genellikle 

metin okuma yapılıyordu.” 

 “Derslerin seviyemizin çok üzerinde olduğunu hatırlıyorum, bu nedenle 

çoğunlukla derslerde sıkılırdım. Derste kullanılan belirli bir yöntem ya da araç yoktu.” 

 “Yazılı anlatım derslerinde kullandığımız bir kitaptan okuma yapardık ve o 

konuyla ilgili bir metin yazmamız bizden ödev olarak istenirdi. Bence bu yöntem doğru 

değildi çünkü yazılı anlatım becerisinin gelişmesi için metnin nasıl oluşturulacağına dair 

eğitim almamız gerekirdi.” 

 Alınan yanıtlardan yazılı anlatım derslerinde belirli bir yaklaşımın kullanılmadığı 

anlaşılmaktadır. Yazılı anlatım derslerinin amacına uygun şekilde yürütülmediği ve 

öğrencilerin metin yazma sürecine dair rehberlik desteği almadıkları da elde edilen 

bilgiler arasındadır.  

 Kullanılan ders araçları hakkındaki tecrübelerini öğrenmek amacıyla mezunlara 

“Çince yazılı anlatım dersinde kullanılan araçları (ders kitabı vb.) yeterli buluyor 

muydunuz, araçların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdi?” sorusu yöneltilmiş, 

katılımcıların çoğundan, derslerde düzenli olarak takip ettikleri bir ders aracının olmadığı 

yanıtı alınmıştır:  

 “3 ve 4. sınıfta hocanın yazdığı metinleri ders aracı olarak kullandık. Bence yazılı 

anlatım dersi için sosyal medya ve internet dili de dâhil olmak üzere her tür metni 

kapsayan bir ders aracı hazırlanmalı. Ders aracında her hafta aynı etkinlikler kullanmak 

yerine farklı etkinlikler kullanmak öğrencinin sıkılmasını engelleyecektir.  

“Lisans eğitiminde yazılı anlatım dersi için kullandığımız belirli bir ders aracı 

yoktu, bu nedenle yeterli ya da yetersizdi diyemem.” 
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“Bizim dönemimizde kullanılan belirli bir ders aracı yoktu. Öğretim elemanları 

kendi ellerindeki kaynaklarından fotokopiler çektirerek bize dağıtırdı. …eğitim yılının 

başında iyi bir program oluşturulup, uygun bir ders aracı belirlenip her hafta sistemli 

şekilde ilerleme sağlanabilirdi. Öğrencilerin ne öğreneceğini bilmesi, onların 

öğrenmesinde olumlu bir etki yapar.” 

“Son sınıfta bir yazılı anlatım kitabımız vardı ama onu düzenli olarak takip 

etmezdik. Bazen o kitaptaki bir konuyu birkaç hafta boyunca işleyebiliyorduk. Üstelik 

kitabın fotokopi olması da olumsuz bir etkendi. Orijinal ve renkli kitap olması benim için 

önemli bir etken.” 

“Hatırladığım kadarıyla derste düzenli kullandığımız bir kitap yoktu. Onun yerine 

farklı fotokopi ders araçlarını kullanırdık. Metin içeriklerimiz de genelde evinin 

bahçesini anlat, sokağını anlat, aileni tanıt gibi işlevsiz ve önemsiz konulardı. Bunlar 

yerine gelecekte öğrencilerin işine yarayacak mail, rapor, dilekçe gibi güncel ve işlevsel 

metinlerin yazımı öğretilebilirdi. Bence bu konuda eğitimcilere çok görev düşüyor.” 

“…kitaplar eski ve fotokopiydi. Onun yerine daha güncel bir ders kitabı 

seçilebilirdi.” 

“Hocalarımız Çin’de bulunan ders kitaplarından birkaç tane bile getirtip derste 

kullansa, ders kitabı sorunu rahatlıkla çözülebilir, öğrenciler de farklı pek çok yazılı 

metin görme şansına sahip olurdu ancak bu hiç yapılmadı. …Hocalar ders sınıf 

ortamında güncel konular hakkında yazma etkinlikleri yapmalı.” 

“…yazma dersine dair hatırladığım şey, im öğrenmeye yönelik çalışmalar.” 

Mezunların ders araçları hakkındaki en belirgin ortak görüşü; düzenli olarak takip 

ettikleri belirli bir ders kitabının olmamasıdır. Bunun yanında, fotokopiyle çoğaltılan 

araçların sıkıcı ve yetersiz olduğu yönünde bir ortak görüş mevcuttur.    
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Mezun olduktan sonra hangi metin türlerini yazmaya gereksinim duyduklarını 

belirlemek amacıyla katılımcalara “Çince yazılı anlatım dersinde ne tür metinler 

yazmayı ve ödevler verilmesini tercih ederdiniz?” sorusu sorulmuş, neredeyse tüm 

katılımcılardan benzer yanıtlar alınmıştır:  

“…iş hayatında kullanabileceğimiz metin türlerinin öğretilmesi gerekirdi diye 

düşünüyorum. Örneğin bir hafta email yazma, diğer hafta yorum yazma, sonraki hafta 

rapor yazma…”  

“Sinoloji’nin kuruluş amacından dolayı dersler daha çok eski Çin üzerinden 

ilerliyor olabilir ama bunu yaparken bir yandan da Çin ekonomisi, teknolojisi ya da 

gündemine yönelik konular ve güncel metinleri içeren yazılı anlatım becerisi öğretilmeli.” 

“Bence derslerde günlük hayatta bize kolaylık sağlayacak mail, dilekçe, başvuru 

mektupları gibi türlerin öğretilmesi gerekir. …Ödevlerde geri bildirim çok önemlidir. 

Tayvan’da olduğu gibi ödevlerin teslim edilmesinden birkaç gün sonra kontrol edilmiş ve 

düzeltilmiş olarak öğrencilere dönüt verilmesi teşvik edici olurdu.” 

“Öğrencilerin mezuniyetinden sonra işine yarayacak işlevsel metinlerin yazılı 

anlatım dersinde mutlaka öğretilmesi gerekir.” 

“…öğrencilerin motivasyonu için konularda çeşitlilik ve güncellik çok önemli. Bir 

de, deyimler ve atasözleri üzerinde de durulması gerektiğine inanıyorum çünkü yazarken 

bu kalıplara çok ihtiyacımız oluyor.” 

Mezun görüşleri göstermektedir ki öğrenciler, iş hayatına başladıktan sonra en çok 

işlevsel metin türlerini kullanıyor ve bu nedenle yazılı anlatım dersinin bu ihtiyacı 

karşılayacak şekilde planlanması gerektiğini düşünüyorlar.  

Mezunlara “Çince yazılı anlatım becerinizi geliştirmek için ne tür stratejiler 

kullandınız?” sorusu yöneltilmiş, alınan cevaplardan öğrencilerin büyük çoğunluğunun 
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okul dışında yazma becerilerini geliştirmeye yönelik herhangi bir çalışma yapmadıkları 

anlaşılmıştır:  

 “Ben çoğunlukla öğretim elemanın verdiği ödevleri yaptım. Lisans öğrencisiyken 

ödev dışında bireysel çalışma yapmazdım”,  

“Okulda öğretim elemanının yönlendirdiği kadarıyla yetiniyordum, ekstra bir 

çaba harcamıyordum.”,  

“Ben açıkçası ders dışında kendim herhangi bir çalışma yapmadım.” 

Bu soruya verilen yanıtlardan çıkarılabilecek sonuçlardan biri, ödevlerin yazma 

becerisini geliştirmede ne kadar önemli bir role sahip olduğudur. Zira öğrenciler ödev 

gibi bir zorunluluk olmadıkça Çince yazma alıştırması yapmadıklarını belirtmişlerdir.  

Katılımcılara “Yazılı anlatım dersi için tercih ettiğiniz sınama (sınav) 

yöntemleri nelerdir?” sorusu yöneltilmiş ve şu yanıtlar alınmıştır: 

“Yazılı anlatım sınavı sözlük ya da ön hazırlık olmadan öğrencilerin gerçek 

yazma becerisini sınayacak şekilde olmalı. Sınav anında verilecek, daha önce derste 

öğretilmiş olan sözcükleri kullanabileceği bir metin yazmaları sağlanmalı.” 

“Yazılı anlatım sınavlarında öğrencilerin HSK sınavındaki başarılarını da 

artırmayı amaçlayarak, HSK sınavı yazma bölümü sınav sorularıyla benzer nitelikle 

sorular kullanılabilir.” 

“Bence daha önce hiçbir hazırlık yapmadan sınav sırasında farklı 3-4 konu 

verilmeli ve seçmeli olarak bu konulardan biri hakkında metin yazdırılmalı.” 

“Sınavlarda tamamen gündem ağırlıklı olarak, sözlük de kullanabilmek şartıyla 

öğrencilerin yaratıcılığına dayalı metinler oluşturmaları istenebilir.” 
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Mezunların yazılı anlatım sınavından beklentileri farklılık göstermektedir. Ancak 

öğrencilerin yazma becerisini sınarken aynı zamanda onları HSK sınavına 

hazırlayabilmek de hedefleniyorsa, HSK yazma bölümü sorularıyla benzer nitelikte 

soruların kullanılması, yazma becerisinin sınanması için yerinde bir öneri olabilir.   

HSK sınavında en çok zorlandıkları bölümün (dinleme, okuma-anlama, yazma) 

hangisi olduğu sorulan mezunlardan ikisi, sınava girmedikleri yanıtını vermiştir. Diğer 

mezunların yanıtları şöyledir:   

“Özellikle HSK 6 sınavı için en zor bölüm yazma bölümüydü. Oldukça sınırlı bir 

sürede bir sayfalık metni okuyup anladıktan sonra kendi ifadelerimle tekrar yazma çok 

zordu. HSK 5 sınavında ise, yazma kısmını sözcük bilgim yetersiz olduğu için, sınırlı 

sayıda sözcüğü metin içinde tekrar tekrar kullanarak geçmiştim.” 

“HSK sınavına Çin’de girdim ve en çok yazma bölümünde zorlandım. Çin’e 

gittikten sonra konuşma, dinleme ve okuma gibi beceriler hızla gelişse de yazma becerisi 

aynı hızda gelişmiyor.” 

 “2012 yılında HSK 4’e girdim. Sınavı geçtim ama dinleme kısmında soru sayısı 

çok fazla olduğu için bu bölümde zorlanmıştım.” 

Sınava katılan mezunlar çoğunlukla yazma, ikinci olarak da dinleme bölümlerinde 

zorlandıklarını belirtmişlerdir. Konuşma becerisi, HSKK adıyla ayrı bir sınav olarak 

gerçekleştirildiği için, öğrenciler yanıtlarını diğer 3 beceri içinden vermişlerdir.  

Mezunların yazılı anlatım dersiyle ilgili beklenti ve gereksinimlerini daha iyi 

anlayabilmek adına görüşmenin sonunda “Çince yazılı anlatım dersinin öğrenciler için 

daha verimli olmasını sağlayacak önerileriniz var mı?” sorusu sorulmuş, dikkate 

değer yanıtlar alınmıştır:  
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“Bölümdeki eğitimciler tarafından ortak kararla belirlenmiş bir izlek olması 

önemli. Varsa kullanılan kaynaklar da ortak kararla belirlenmeli. …Öğrenciler dönem 

başında, bir dönem boyunca neler öğrenecekleri konusunda bilgilendirilmeli. Dönem 

boyunca derslerde öğrencilerin aktif olması sağlanmalı.” 

“Öncelikle ders için oturmuş bir sistem olmalı. Dilbilgisi, sözdizimi ve yazılı 

anlatım dersleri birbiriyle bağlantılı ilerlemeli. Dönem başında ders için amaç 

belirlenmeli ve ders bu amaç doğrultusunda yapılmalı. Kelime öğretimine özellikle 

ağırlık verilmeli. Öğrenci ödevlerinin takibi düzenli yapılarak öğrenciye dönüt 

sağlanmalı.” 

“…Her hafta farklı bir metin türünün yazılışı öğretilmeli. Bu metin türleri verilen 

ödevlerle pekiştirilmeli ama bu ödevlere hızlı bir geri bildirim de sağlanmalı.” 

“…güncel konuların ve araçların kullanıldığı bir ders programı oluşturulmalı.” 

“…öğrencileri geleceğe hazırlayan konuların seçilmesine özen gösterilmeli.” 

“Öncelikle, öğrencinin elinde yol gösterici nitelikte yeterli bir ders kitabı olmalı.” 

Özetle mezunların yazılı anlatım derslerine ilişkin önerileri genel olarak; derste 

önceden belirlenmiş bir izleğin takip edilmesi, derslerin dönem başından itibaren sistemli 

olarak ilerlemesi, işlevsel ve çeşitli metin türlerinin öğretilmesi, özellikle sözcük bilgisine 

önem verilmesi, daha çok yazma etkinliği yapılması ve ödevlere zamanında ve düzenli 

dönüt sağlanması yönündedir.  

 

4.3. Öğretim Elemanı Yarı Yapılandırılmış Görüşme Bulguları 

 Çalışma kapsamında lisans düzeyinde Çince dil eğitimi veren üç öğretim elemanı 

ve lisede eğitim veren bir öğretmen olmak üzere dört Çince eğitimcisi ile yarı 

yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların hepsi Ankara Üniversitesi 
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Sinoloji bölümü mezunudur ve Çince öğretme tecrübeleri 3 ila 12 yıl arasında 

değişmektedir. Katılımcılar yazma öğretimi üzerine herhangi bir eğitim almamışlardır. 

Özellikle lisans seviyesine Çince öğreten öğretim elemanlarının uzmanlıkları Çin Tarihi 

ve Çin Felsefesi üzerinedir.  

Görüşmede eğitimcilere açık uçlu 11 soru sorulmuş, yanıtlar ses kayıt cihazıyla 

kaydedilmiştir. Görüşme aracılığıyla öğretim elemanlarının Çince öğretme sürecindeki 

zorluk ve sorunları, kullandıkları yaklaşım, strateji ve ders araçları, yazılı anlatım 

derslerinin genel durumu ve bu konudaki önerilerine ulaşmak amaçlanmıştır.  

Öğretim elemanlarına ilk olarak “Çince öğretirken karşılaştığınız zorluklar 

nelerdir ve en çok hangi beceriyi öğretmede zorlanıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş ve 

şu yanıtlar alınmıştır:  

“Yazma becerisi, dilin en ileri seviye dil becerisi olması sebebiyle anadil 

konuşucusu olmayan eğitimciler için zor bir ders. …anadil konuşucusu olmamamız, 

Çincenin görece zor bir dil olması, özellikle ileri seviyede yazma becerisinin belirli bir 

yerden sonra edebiyatla da iç içe geçmesi bu dersi zorlaştıran unsurlar. Yazma 

becerisinin en ileri seviye olduğunu düşünürsek, bütün becerilerin gelişmiş olması 

gerekir ki, en son yazma becerisi ortaya çıkmış olsun. Bu nedenle yazma becerisi 

öğretimini tek başına ele almak çok da kolay değil.”  

“Öğrenciler Çince cümle kurarken ya Türkçe ya da İngilizce sözdizimine göre 

cümle kuruyorlar. Öğrencileri her seferinde Çinceyi bildikleri diğer dillerin kurallarına 

göre kullanmamaları konusunda uyarmama rağmen, bunu yapamıyorlar ne yazık ki. 

Örneğin ‘uykum geldi’ cümlesini Çinceye ‘睡觉来了’ (Türkçe sözdizimine göre) şeklinde 

söyleyebilir miyiz diye soruyorlar ve bu gibi örneklerle çok sık karşılaşıyorum.” 

“Seçmeli Çince ders verdiğim için, özellikle seçmeli ders için hazırlanmış uygun 

ders araçları bulmakta çok zorlanıyorum. Zaten kısıtlı olan ders araçlarının çoğu bölüm 
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öğrencilerine yönelik hazırlandığı için haftada 4 saatlik bir programa 

uygulayabileceğiniz bir kitap yok. 

 Öğretim elemanlarının karşılaştığı sorunlar; anadil konuşucusu öğretim 

elemanının olmaması, öğrencilerde anadil ve ikinci dil (İngilizce) bilgilerinin Çince 

öğrenme sürecine olumsuz etkileri ve ders aracı eksikliği olarak özetlenebilir. 

Öğrencilerin anadil ya da ikinci dil bilgileriyle Çince metin üretmeye çalışmaları, onların 

Çince sözdizimi ve dilbilgisi alanlarındaki eksiklerinin yazılı anlatım dersine yansıması 

olarak değerlendirilebilir.  

Öğretim elemanlarına, eğer yazılı anlatım dersi vermişlerse, bu derste hangi 

yaklaşım ve stratejileri kullandıkları sorulmuştur:  

 “Öğrencilere ders aracında verilen metnin aynısını elde yazdırarak onların el 

pratikliği kazanmasını sağlamaya çalıştım. Türkçe cümleler verip bunları Çince yazı 

dilinde ifade etmelerini istedim. Öğrencilerin kurduğu bu Çince cümleleri tek tek tahtaya 

yazıp, bu cümle başka nasıl ifade edilebilirdi diye sorarak onların derse katılımını ve 

farklı ifade biçimleri üretmelerini teşvik etmeye çalıştım. Ödev olarak da öğrencilere her 

hafta Türkçe metinler verip, bu metni Çince yazmalarını istedim.” 

“Çince metin yazmaya ilk önce kendini tanıtma yazılarıyla başlıyoruz. 

Başlangıçta metni oluşturacak im sayısını düşük tutarak, öğrencilerden zamanla her 

metinde im sayısını artırmalarını istiyoruz. Kullandığımız yöntemlerden biri de, 

öğrencilere önceden belirlemiş olduğumuz 5 sözcük vererek bu sözcüklerin kullanıldığı 

bir metin oluşturmalarını istemek. …öğrencilerin metinleri sınıf ortamında yazmalarını 

sağlıyoruz. Böyle yaptığımızda öğrencinin metni oluşturma sırasında sormak istediği, 

zorlandığı konuları anında öğretmene sorma fırsatı oluyor.” 

Verilen yanıtlardan öğretim elemanlarının yazılı anlatım derslerinde belirli bir 

yaklaşım kullanmadıkları anlaşılmaktadır. Öğretim elemanları daha çok, kendi 
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tecrübelerine dayanarak derste en verimli olduğunu düşündükleri stratejileri 

kullanmaktadırlar.  

 Katılımcılardan, öğrencilerin Çince yazılı anlatım becerisi seviyelerini 

değerlendirmeleri istenmiş ve metin yazarken en çok zorlandıkları konular 

sorulmuştur. Alınan yanıtlar aşağıdaki gibidir:  

 “Öğrenciler yazma becerisinde çok iyi bir seviyede değiller ve gerek derslerde 

gerekse sınavlarda yazdıkları cümlelerden en çok cümlede denge, sözcüklerin doğru 

kullanımı, doğru ifadeyi bulma, im hatırlama konularında zorlandıklarını görebiliyorum.” 

“Öğrencilerimizin yazma becerilerinin yeterli olduğunu söyleyemem. …ders 

saatlerinin artırılması gerekir diye düşünüyorum.” 

 “Öğrencilerin özellikle cümle içinde bağlaç kullanırken zorlandıklarını, 

bağlaçları cümlede olması gereken yerde kullanamadıklarını ya da yanlış bağlaç 

kullandıklarını söyleyebilirim.”  

Soruya sadece lisede Çince ders vermekte olan katılımcı olumlu yanıt vermiştir:  

 “Öğrencilerimizin özellikle orta seviye yazma becerilerinin iyi düzeyde olduğunu 

düşünüyorum. Ancak yine de dilbilgisi ve doğru sözcük kullanımı alanlarında 

zorlanabiliyorlar.” 

 Lisans düzeyi HSK 5 seviyesindeki öğrencilerin yazma becerilerinin sözdizimi, 

sözcük bilgisi ve hatta imlerin yazılışını hatırlama gibi temel bir açıdan bile yetersiz 

kaldığı anlaşılmaktadır. Alfabetik anadile sahip öğrencilerin im temelli yazı sistemini 

kavramasının zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, yazılı anlatım ders saatlerinin 

artırılmasının, uygulanması gereken önerilerden önemli bir tanesi olduğu söylenebilir. 

Katılımcılara “programınızda mevcut olan yazılı anlatım öğretimini nasıl 

değerlendirirsiniz?” sorusu yöneltilmiş, seçmeli Çince dersi veren katılımcı henüz bir 
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lisans programları olmadığı yanıtını vermiştir. Diğer katılımcıların yanıtları ise benzerlik 

göstermektedir:   

“Açıkçası mevcut durum hiç iç açıcı değil ama bu durum günden güne değişebilir. 

Bu konuda istekli ve gayretli anadili konuşucusu bir eğitmenin gayreti ve her hafta 

düzenli metin yazma alıştırmalarıyla bir sene içinde her şey değişebilir. Şu anda 

kullanılan müfredatta öğrencilerin doğru düzgün metin oluşturabildiklerini 

düşünmüyorum, bunu öğrencilerin oluşturdukları metinlerden görebiliyorum.” 

“Müfredatın yeterli olduğunu düşünmüyorum, yeterli hale gelecek mi onu da 

bilmiyorum ama en azından çaba harcamak gerekiyor. Belki sadece yazma öğretimine 

yönelik hazırlanmış iyi bir araç olursa, dersi nasıl öğreteceğini kafasında planlayabilmiş 

bir hoca olursa ve öğrencilerin eksiklerini tespit edip dersi ona göre planlayabiliyorsa, 

ders saatleri de artırılabilirse mevcut durum düzelebilir diye düşünüyorum.” 

Programdaki yazılı anlatım dersinin yetersizliği konusunda hemfikir olan öğretim 

elemanları, bu sorunun nedenlerinin anadil konuşucusu öğretim elemanı eksikliği, ders 

aracı eksikliği, müfredat eksikliği ve ders saatlerinin azlığı olduğunu düşünmektedir.   

Yazılı anlatım dersi veren katılımcılara hangi ders araçlarını kullandıkları ve 

hangi metin türlerini öğrettikleri sorulmuştur: 

“Yazılı anlatım derslerinde sabit bir ders aracından ziyade kendi seçtiğim 

araçları kullanıyorum. Ders araçlarının bence eksik yönü, yeterince ve çeşitli alıştırma 

içermemesi. …derslerde gerçek hayatta karşılığı olacak metinler yazdırmaya gayret 

ediyorum.” 

“Belirli ders aracı dışında kendim metinler hazırladım. Her hafta farklı 

kitaplardan bulduğum Çince metinleri Türkçeye tercüme edip derste öğrencilere verdim 

ve Çinceye çevirmelerini istedim. …verdiğim metin içerikleri genellikle Çin kültürü, Çin 

felsefesi, Çin tarihi ve edebiyatı hakkındaydı.  Öğrencilere hem kültürel hem güncel 
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olmak üzere geniş alana yayılmış konular zorluk derecesine göre sıralandırılarak 

verilebilir diye düşünüyorum. …öğrencilere nasıl bir yazılı anlatım becerisi 

kazandırılması gerektiği öğrencinin ilgisi ve meslek seçimine göre değişir. Bu nedenle 

bence bu derslerin tamamı seçmeli hale getirilmeli. Örneğin medya Çincesi ve klasik 

Çince dersleri seçmeli olursa, öğrenci de ileride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsa ona 

göre ders seçimini yapabilir.  

Verilen yanıtlardan, belirli bir ders izleğinin bulunmadığı, haftalık olarak 

derslerden önce belirlenen araçların fotokopiyle çoğaltılarak öğrencilere dağıtıldığı, 

dolayısıyla öğrencilerin o hafta hangi metin türünü ya da konuyu işleyeceklerini ders 

sırasında öğrendikleri sonucu çıkarılabilir.  

Öğrencilerin Çince metin yazma sıklığını öğrenmek amacıyla katılımcılara 

“Öğrencileriniz her bir dönemde yaklaşık kaç Çince metin yazıyor?” sorusu 

yöneltilmiştir. Yanıtlar aşağıdaki gibidir:  

“Bence en az haftalık ders sayısı kadar metin yazılmalı. Ama ne yazık ki bu durum 

gerçekte böyle değil, öğrenciler her dönem en fazla beş metin yazıyorlar. Bu yeterli bir 

sayı değil.” 

“Öğrencilerimiz her dönemde ortalama beş metin yazıyorlar. Bu metinler ödev 

olarak değil, ders ortamında öğretmen rehberliğinde yazılıyor.” 

“Ben öğrencilerime her dönemde 5 ila 10 arasında metin yazdırıyorum ama ideali 

tabi daha fazla olmalı. Her hafta en az bir metin yazmaları, yazma becerilerinin hızlı 

gelişmesi açısından önemli.” 

Sadece bir katılımcı, öğrencileriyle bir dönemde toplam 28 metin yazma etkinliği 

yaptığını açıklamıştır:  
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“Kendi dersimde, her derste bir metin yazmalarını sağladım. Dolayısıyla 

öğrenciler 14 haftada 28 metin yazmış oluyorlar. Tabi bu metinler çok uzun metinler 

değildi ama yine de öğrencilere yazma pratiğini kazandırmaya yeterli.” 

Yanıtlardan, öğrencilerin Çince metin yazma sıklığının her dönem için ortalama 

5-10 metin arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Gereksinim çözümlemede elde edilen 

bulgulara göre her dönem en az 14 metin öğretilmesi gerektiği dikkate alınırsa, bu sayının 

öğrenciler için yetersiz olduğu söylenebilir.  

“Yazılı anlatım becerisi için tercih ettiğiniz (ve önerdiğiniz) sınama (sınav) 

yöntemleri nelerdir?” sorusunu yönelttiğimiz katılımcıların verdiği yanıtlar şu 

şekildedir:  

“Sınavlarda HSK benzeri sorular kullanmıyorum ama kullanmalıyız. …Genellikle 

yorumlama, özet çıkarma yöntemlerini kullanıyorum.” 

“…mutlaka HSK benzeri sorular kullanılmalı.  

“Okulumuzda sınavlar kelebek sisteme göre yapılıyor, o nedenle en fazla 33 

seçmeli soru sorabiliyoruz ve en fazla 45 dakika süre veriyoruz” 

“…sınavda yazmalarını isteyeceğim konuyu önceden veriyorum ki ona göre 

hazırlanabilsinler ve sınavda kullanabilecekleri sözcük bilgilerini artırabilsinler.” 

Öğretim elemanlarının sınavlarda HSK benzeri sorular kullanmadıkları, ancak bu 

soru türlerine eşdeğer soruların kullanılması gerektiğini düşündükleri sonucu çıkarılabilir. 

Sadece lisede Çince eğitimi veren katılımcı, sınavların ortaöğretim eğitim sistemi 

gereğince ‘kelebek sisteme’ göre gerçekleştirildiğini belirtmiştir.  

“Sizce öğrenciler yazma becerilerini geliştirmek için hangi ders dışı 

stratejileri uygulamalı?” sorusuna verilen yanıtlardan, katılımcıların bu konuda farklı 

görüşlere sahip olduğu görülmektedir:  
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“Daha çok varsayımsal değil de, gerçek durumlara dair belirli görev ve ödevler 

verilebilir. Öğrencilerin sosyal medyada yorum yazmalarını, kendi aralarında Çince 

mesajlaşmalarını ya da Çince mail yazmalarını sağlama bu tür stratejilere örnek olabilir.” 

“…öğrencilere ikinci sınıftan itibaren düzenli olarak Çince günlük tutmalarını 

önermiştim. Bunun dışında bolca cümle kurmalarını, şu cümleyi Çince olarak nasıl 

yazarım diye düşünmelerini önerdim.” 

“Bence öğrencilerin yazma becerilerini geliştirebilmeleri için öncelikle çok 

sayıda çeşitli metin örnekleri okumaları gerekli. Öğrenci okuyarak, örnekleri görerek 

metinlerin nasıl yazılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olabilir.” 

Ders dışı stratejiler konusunda tüm katılımcılar birbirinden farklı öneriler sunmuş 

olsalar da, geri bildirim sunmak için elverişli stratejilerin kullanılması öğrencilerin 

ilerleme kaydetmesi açısından önemlidir.  

Kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, yazılı anlatım dersi ya da ders araçları 

hakkında önerilerini öğrenmek amacıyla katılımcılara “Çince metin yazma dersinin 

öğrenciler için daha verimli olmasını sağlayacak önerileriniz var mı?” sorusu 

yöneltilmiştir:  

“Öğrencilere çokça yazdırmak gerekiyor. Çokça yazdırmak derken, bir cümleyi 

de, uzun bir yazıyı da metin olarak düşünebiliriz. …önemli konulardan biri de, 

öğrencilerin elle mi yoksa bilgisayarda mı yazması gerektiği. Bana göre bilgisayarda 

yazmak pinyin bilgisiyle mümkün olan bir beceri. Ama Çince bölüm öğrencilerinden 

beklenen şey elde yazmalarıdır. Bölüm öğrencilerinin Çince imleri düzgün biçimde 

yazabilmesi gerekir. …bir de dikte yönteminin yazılı anlatım derslerinde kullanılması 

gerekir.” 

“Öncelikle ders saatlerinin mutlaka artırılması gerekiyor. İkincisi, yeterli sayıda 

Çinli ve Türk öğretim elemanın olması hem ders saatlerinin artması hem de öğrencilerin 
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anadil konuşucusuyla karşılaşması açısından çok önemli. Üçüncü olarak da, bölümün 

ortak kararıyla belirlenmiş, düzenli olarak kullanılan bir kitap seti ders aracı olmalı.” 

“Ben mevcut ders kitaplarındaki konuların fazla sadeleştirilmiş ve birbirinden 

kopuk, bir bütünlük olmadan ilerlediğini fark ettim. Özellikle kelime bilgisi öğretiminde 

birbirini tamamlayan, takip eden, pekiştiren konuların sarmal bir şekilde ders kitabında 

yer alması öğrenciler için çok iyi olacaktır.” 

“Ben bu konuda iki tavsiye verebilirim. Öncelikle Çince metin yazabilmek için im 

bilgisi becerisinin de iyi bir seviyede olması gerekir. Bu nedenle öğrenci her fırsatta 

Çince sözcük çalışmalı. Telefon uygulamaları bunun için iyi bir yöntem olabilir. İkinci 

olarak da öğrencilerin hem okul içinde hem de okul dışında bol bol Çince metin okuma 

yapmaları gerekir. Çünkü bir fikir beyan edebilmek için öncelikle okumak gerektiğine 

inanıyorum, öğrenci bol okuma yapmalı ki yazacak seviyeye gelebilsin.”  

Öğretim elemanlarının verdiği yanıtlar;  yazma alıştırmalarının daha sık yapılması, 

ders saatlerinin artırılması, ders araçlarının bölümün ortak kararıyla belirlenmesi ve 

sistemli şekilde kullanılması,  sözcük bilgisi üzerinde daha çok durulması ve öğrencilerin 

daha sık Çince metin okumaya teşvik edilmesi olarak özetlenebilir. Sunulan bu önerilerin, 

mezun odak grup katılımcıları önerileriyle büyük oranda benzerlik gösterdiğini 

söyleyebiliriz.  

 

4.4. Araç Değerlendirme Bulguları  

Çalışmanın bu bölümünde, Çince yazılı anlatım dersinde kullanılan ders 

araçlarının değerlendirme bulguları yer almaktadır.  

Değerlendirme ölçütleri oluşturulurken, farklı alanyazın kaynaklarının taranması 

ve uzman görüşlerinin yanında, Demir ve Ertaş (2014) ile Miekley (2005) çalışmalarında 

sunulan araç değerlendirme ölçütleri temel alınmıştır. Araç değerlendirme bulguları, 
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genel değerlendirme, sözcük bilgisi, etkinlikler ve etkinlik türleri olmak üzere dört farklı 

tablo ile sunulmuştur:  

Tablo 4.40. Ders Araçları Genel Değerlendirme Tablosu 

Genel 

Değerlendirme 

Developing 

Chinese  

Intermediate 

Writing  

 (2012) 

Practical 

Chinese 

Writing  

 (2011) 

A Practical 

Chinese 

Writing 

Course For 

Foreigners 

(2009) 

Writing 

Essays 

in 

Chinese  

(2006) 

Foreigners 

Chinese 

Writing 

(2003) 

1.Belirli bir öğretim 

yaklaşımı 

kullanılmış mı? 

(Evet ise hangi 

yaklaşım 

kullanılmış?) 

Hayır 

Evet – 

Tür 

Odaklı2 

Evet – Tür 

Odaklı3 

Evet – 

Süreç 

Odaklı4 

Hayır 

2.Öğrenciler yeni 

ünite başlangıcında 

içerik hakkında 

bilgilendiriliyor mu? 

Hayır Evet Evet Evet Hayır 

3.Ele alınan metin 

türleri, öğrenci 

beklentileriyle 

uyuşuyor mu?5  

Hayır Evet Evet Hayır Hayır 

4.İçerikler güncel 

mi? 
Evet Evet Hayır Hayır Hayır 

5. İşlevsel metin 

türlerinin çeşitlerini 

içeriyor mu?  

Hayır Evet Evet Hayır Hayır 

6.İkinci dilde yazma 

alt becerilerine yer 

veriyor mu? 

Evet Hayır Evet Evet Evet 

7.İçerik, hedef dil 

kültürü hakkında 

yeni bilgiler 

öğrenmeye yönelik 

bir pencere görevi 

görüyor mu?  

Evet Hayır Hayır Evet Evet 

8.Etkinlik 

açıklamaları anlaşılır 

mı?  

Evet Evet Evet Evet Hayır 

9.Yeni yapılar 

sistematik olarak 

sunuluyor mu?  

Evet Hayır Hayır Hayır Evet 

10.Yeni yapıların 

açıklamaları 
Evet - - - Hayır 

                                                           
2  Bu ders aracının tür odaklı yaklaşıma göre hazırlandığı önsözde belirtilmemiştir. Ancak yapılan 

değerlendirme sonucu aracın tür odaklı yaklaşıma uygun olarak hazırlanmış olduğu anlaşılmıştır. 
3  Bu ders aracının tür odaklı yaklaşıma göre hazırlandığı önsözde belirtilmemiştir. Ancak yapılan 

değerlendirme sonucu aracın tür odaklı yaklaşıma uygun olarak hazırlanmış olduğu anlaşılmıştır. 
4 Bu ders aracının önsözünde, aracın süreç odaklı yaklaşıma göre hazırlandığı vurgulanmıştır.  
5  Öğrenci beklentileri, öğrencilere uygulanan gereksinim çözümleme sormacası, yarı yapılandırılmış 

mezun odak grup görüşmeleri ve bunların çözümlemeleri sonucu belirlenmiştir. 
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yeterince 

bilgilendirici mi? 

11.Özgün (authentic) 

metinlerden örnekler 

içeriyor mu? 

Hayır Evet Hayır Evet Evet 

12.Örnek metinlerin 

zorluk derecesi bu 

seviyedeki öğrenciler 

için uygun mu?  

Evet Evet Evet 
Hayır - 

Zor 
Evet 

13.Kontrollü ve 

yönlendirmeli metin 

yazma etkinlikleri 

içeriyor mu? 

Evet Hayır Evet Evet Evet 

14.Üniteler haftalık 

ders saatine uygun 

uzunlukta mı? 

Evet Evet Hayır – Uzun 
Hayır – 

Uzun 
Evet 

15.Ünite sayısı 

dönem içi hafta 

sayısına uygun mu? 

Evet Evet Hayır-Fazla 
Hayır- 

Az 
Hayır-Fazla 

16.Yönergeler, yeni 

bir metin türü 

yazmayı öğrenmeden 

önce öğrencileri o 

türde metinler 

okuyup anlamaya 

yönlendiriyor mu?  

Hayır Hayır Evet Hayır Hayır 

17.Yazma öncesi 

örnek metin sunuyor 

mu?  

Evet Evet Evet Hayır Evet 

18.Etkinliklerde 

örnek metin sunuyor 

mu?  

Hayır Evet Evet Evet Evet 

19.Yazma sonrası 

örnek metin sunuyor 

mu?  

Hayır Hayır Evet Evet Evet 

20.Sınıf dışında 

öğrenmeyi 

güdülüyor mu? (Ders 

dışı görevler veriyor 

mu?) 

Evet Hayır Evet Evet Hayır 

21.Çince yazılı 

anlatım becerisini 

iletişimsel amaçlar 

için kullanma 

olanağı sunuyor mu? 

Hayır Evet Evet Hayır Evet 

22.Düzenleme ve 

tasarım açısından 

öğrencilerin 

tercihlerini 

yansıtıyor mu?6 

Evet Evet Hayır Hayır Hayır 

23.Öğrencileri çeşitli 

yazma stratejilerinin 
Hayır Hayır Hayır Evet Hayır 

                                                           
6 Öğrenci tercihleri, öğrencilere uygulanan gereksinim çözümleme sormacası, yarı yapılandırılmış mezun 

odak grup görüşmeleri ve bunların çözümlemeleriyle belirlenmiştir. 
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kullanımına 

yönlendiriyor mu?  

24.Öğrencilerin 

yazılı metni 

anlamalarına 

yardımcı olacak 

yeterli resim, çizim, 

tablo vb. içeriyor 

mu? 

Evet Evet Hayır Hayır Hayır 

25.Öz değerlendirme 

bölümleri içeriyor 

mu? 

Evet Hayır Hayır Evet Hayır 

 

Tablo 4.40.’da görüldüğü üzere, ders araçlarının iki tanesi tür odaklı (Practical 

Chinese Writing 2011, A Practical Chinese Writing Course For Foreigners 2009), bir 

tanesi süreç odaklı yaklaşıma (Writing Essays in Chinese 2006) göre oluşturulmuştur. 

Süreç odaklı yaklaşıma göre oluşturulan ders aracı Çin’de bu yaklaşıma göre hazırlanan 

ilk ders aracıdır (madde 1).  

İşlevsel metin türleri, sadece tür odaklı yaklaşıma göre hazırlanmış olan Practical 

Chinese Writing ve A Practical Chinese Writing Course For Foreigners ders araçlarında 

bulunmakta, diğer araçlarda bulunmamaktadır (madde 5).  

Practical Chinese Writing, A Practical Chinese Writing Course For Foreigners ve 

Writing Essays in Chinese ders araçlarında Çince dilbilgisi özelliklerine yönelik bir 

açıklama ya da etkinlik bulunmamaktadır (madde 10).  

Tür odaklı yaklaşıma göre hazırlanmış olan 2 ders aracı ve herhangi bir yaklaşım 

içermeyen Foreigners Chinese Writing kitabı öğrencilere yazma becerisini iletişimsel 

amaçlar için kullanma olanağı sunmaktadır (madde 21).  

Ders araçlarından sadece süreç odaklı yaklaşıma göre hazırlanmış olan Writing 

Essays in Chinese, öğrencileri çeşitli yazma stratejilerinin kullanımına yönlendirmektedir 

(madde 23).  

Tablo 4.41. Ders Araçları Sözcük Bilgisi Değerlendirme Tablosu 
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Sözcük Bilgisi 

Developing 

Chinese  

Intermediate 

Writing  

 (2012) 

Practical 

Chinese 

Writing  

 (2011) 

A Practical 

Chinese 

Writing 

Course For 

Foreigners 

 (2009) 

Writing 

Essays 

in 

Chinese  

 (2006) 

Foreigners 

Chinese 

Writing 

 (2003) 

1.Metin türüne 

uygun yeni 

sözcükler sunulmuş 

mu? 

Evet Evet Evet Hayır Evet 

2.Sözcük bilgisi 

(her derste yeni 

sözcüklerin sayısı) 

bu dil seviyesindeki 

öğrenciler için 

uygun mu? 

Evet Evet Evet Hayır Evet 

3.Yeni sözcükler 

çeşitli bağlamlarla 

bütünleştirilmiş mi? 

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

4.Öğrencilerin yeni 

sözcükleri 

kullanmasını 

gerektiren 

etkinlikler var mı?  

Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 

 

 Araçların sözcük bilgisi değerlendirmesinde iki nokta dikkat çekmektedir. 

Birincisi; ünitede öğretilen yeni sözcüklerin çeşitli bağlamlarla bütünleştirildiği etkinlik 

ya da açıklama, araçların hiçbirinde bulunmamaktadır. Diğeri ise, öğrencilerin yeni 

sözcükleri kullanmasını sağlayacak etkinliklerin sadece Developing Chinese 

Intermediate Writing aracında bulunması, diğer araçlarda bulunmamasıdır.  

Tablo 4.42. Ders Araçları Etkinlik Değerlendirme Tablosu 

Etkinlikler 

Developing 

Chinese  

Intermediate 

Writing  

 (2012) 

Practical 

Chinese 

Writing  

 (2011) 

A Practical 

Chinese 

Writing 

Course For 

Foreigners 

 (2009) 

Writing 

Essays 

in 

Chinese  

 (2006) 

Foreigners 

Chinese 

Writing 

 (2003) 

1.Etkinlikler her 

ünitede çeşitlilik 

gösteriyor mu?  

Hayır Hayır Evet Evet Evet 

2.Öğrencileri grup 

halinde çalışmaya 

yönlendiriyor mu?  

Evet Hayır Evet Evet Evet 
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3.Öğrencilerin HSK 

sınavı yazılı anlatım 

bölümündeki 

başarılarını 

artırmaya yönelik 

etkinlikler içeriyor 

mu? 

Hayır Hayır Evet Evet7 Evet 

4.Öğrencileri 

(herhangi bir metin 

türü yazmaya 

başlamadan önce) 

araştırmaya 

yönlendiriyor mu? 

Hayır Evet Evet Evet Hayır 

5.Öğrencileri okul 

dışında farklı Çince 

metin türleri 

okumaya 

yönlendiriyor mu? 

Hayır Hayır Evet Hayır Hayır 

6.Öğrencileri okul 

dışında farklı Çince 

metin türleri 

yazmaya 

yönlendiriyor mu? 

Hayır Hayır Evet Hayır Hayır 

7.Yazma 

etkinlikleri, 

dilbilgisi kuralların 

gerekli olduğu 

durumlar 

oluşturarak 

öğrencilerin bu 

kuralları 

kullanmasını 

kolaylaştırıyor mu? 

Evet Hayır Hayır Hayır Evet 

8.Etkinlikler sınıf 

ortamında tamamen 

uygulanabilir mi? 

Evet Evet Evet Evet Evet 

 

 Tablo 4.42.’de görüldüğü üzere, değerlendirilen beş ders aracından sadece biri, 

Developing Chinese Intermediate Writing, öğrencileri grup halinde çalışmaya 

yönlendirmektedir (madde 2). Değerlendirilen araçlardan öğrencileri okul dışında da 

farklı metin türleri okumaya ve yazmaya yönlendiren tek ders aracı ise tür odaklı 

yaklaşıma göre hazırlanan A Practical Chinese Writing Course For Foreigners isimli 

araçtır (madde 5, 6).  

                                                           
7 Bu ders aracında toplam 4 ünite, adayların HSK sınavı yazılı anlatım bölümündeki başarılarını artırmaya 

yönelik hazırlanmıştır.  
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Tablo 4.43. Ders Araçları Etkinlik Türleri Değerlendirme Tablosu 

Etkinlik Türleri  

Developing 

Chinese  

Intermediate 

Writing  

 (2012) 

Practical 

Chinese 

Writing  

 (2011) 

A Practical 

Chinese 

Writing 

Course For 

Foreigners 

(2009) 

Writing 

Essays in 

Chinese  

 (2006) 

Foreigners 

Chinese 

Writing 

(2003) 

1.Boşluk doldurma Evet Hayır Evet Hayır Evet 

2.Cümle tamamlama Evet Hayır Hayır Hayır Evet 

3.Paragraf tamamlama Evet Hayır Hayır Evet Evet 

4.Verilen sözcüklerden 

cümle oluşturma (HSK 

5) 

Hayır Hayır Hayır Evet Evet 

5.Verilen söz 

öbeklerinden cümle 

oluşturma (HSK 5) 

Hayır Hayır Hayır Hayır Evet 

6.Verilen sözcüklerden 

paragraf oluşturma 

(HSK 5) 

Hayır Hayır Hayır Evet Evet 

7.Verilen cümleleri 

anlamlı paragraf 

oluşturacak şekilde 

sıralama 

Hayır Hayır Hayır Hayır Evet 

8.Verilen duruma 

uygun 

not/paragraf/uyarı/açık

lama/mesaj vb. yazma 

Hayır Hayır Evet Hayır Evet 

9.Verilen cümleleri 

bağlaçla birleştirerek 

yeniden yazma 

Evet Hayır Hayır Hayır Evet 

10.Noktalama 

işaretlerini metne 

yerleştirme 

Hayır Hayır Evet Hayır Evet 

11.Yanlış bulunan 

cümleyi düzeltme 

(dilbilgisi) 

Evet Hayır Evet Hayır Evet 

12.(Yazma öncesi 

örnek metne yönelik) 

soru-cevap  

Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 

13.(Etkinlik örnek 

metnine yönelik) soru-

cevap 

Hayır Hayır Hayır Hayır Evet 

14.(Yazma sonrası 

okuma metnine 

yönelik) soru-cevap 

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

15.Açımlama 

(paraphrase) 
Hayır Hayır Evet Hayır Hayır 

16.Yorumlama (resim, 

durum vb.) (HSK 5) 
Evet Hayır Hayır Evet Hayır 
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17.Süre sınırlı özgür 

yazma (freewriting) 

(HSK 5) 

Hayır Hayır Hayır Evet Hayır 

18.Örnek metni model 

alarak metin yazma 

(Süre sınırı olmadan) 

Hayır Evet Hayır Hayır Hayır 

19.Beyin fırtınası ve 

taslak oluşturma 

(brainstorming and 

outlining) 

Hayır Hayır Hayır Evet Hayır 

 

 Ders araçlarının etkinlik türleri açısından değerlendirilmesi sırasında sadece iki 

ders aracında, Writing Essays in Chinese ve Foreigners Chinese Writing’de Çince Seviye 

Sınavı’na (HSK) yönelik etkinliklere yer verildiği görülmüştür (madde 4, 5, 6).  

 Yazma öncesi örnek metne yönelik soru-cevap, etkinlik örnek metnine yönelik 

soru-cevap, yazma sonrası örnek metne yönelik soru-cevap etkinlik türleri ayrı ayrı olmak 

üzere sadece 2 ders aracında yer almaktadır (madde 12, 13, 14).   

 Süre sınırlı özgür yazma ve öğrencilerin metin oluşturma sürecini kolaylaştırmayı 

sağlayan beyin fırtınası ve taslak oluşturma etkinlikleri sadece süreç odaklı yaklaşıma 

göre hazırlanmış olan Writing Essays in Chinese kitabında yer almaktadır (madde 17, 19).  

 

4.5. Değerlendirme 

Bu bölümde, araştırma soruları kapsamında yapılan öğrenci sormacası, mezun 

odak grup görüşmesi ve öğretim elemanı görüşme bulgularının genel bir değerlendirmesi 

yapılmıştır.  

Öğrenciler çoğunlukla lisans eğitimleri döneminde Çince öğrenmeye başlamış, 

daha önce Çince dil eğitimi almamışlardır. 

Öğrencilerin mevcut programda eksik gördüğü ve ağırlık verilmesi gerektiğini 

düşündükleri beceriler yazma ve konuşma becerileridir. Bu becerilere daha çok yer 

verilmesi gerektiğini düşünenlerin oranının fazla olması, iş bulma sürecinde ve 
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sonrasında konuşma ve yazma becerisinin önemli bir yere sahip olmasıyla da 

ilişkilendirilebilir. Bunun yanında Çince eğitim programlarının dilbilgisi ve okuduğunu 

anlama becerilerine odaklanması, diğer dil becerilerinin ihmal edilmesine yol açmış 

olabilir. Öğretim elemanları görüşleriyle de örtüşen bu bulgu, öğrenci sormacası 

bulgularıyla da benzerlik göstermektedir. Öğrenciler HSK sınavında en çok yazılı anlatım, 

ikinci olarak da dinleme bölümlerinde zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Sınavda dilbilgisi 

bölümünde zorlanan öğrencilerin az sayıda olması,  eğitim sistemimizin yabancı dil 

eğitiminde dilbilgisine ağırlık vermesiyle ilişkilendirilebilir. 

HSK konusunda dikkat çeken bir nokta, sınavlara katılım oranının azlığıdır. 

Öğrencilerin %44’ü HSK sınavlarına hiç katılmamıştır. Öğretim elemanlarının HSK 

sınavının önemi ve gerekliliği konusundaki telkin ve yönlendirmelerine rağmen bu 

sınavlara katılımın az olması, öğrencilerin ekonomik koşullarıyla açıklanabilir. Sınav 

ücretlerinin öğrencilerin karşılayabileceğinden fazla olmasının yanında, sınavın Ankara 

ya da İstanbul’da gerçekleşme durumuna bağlı olarak sınav ücretine ulaşım ve konaklama 

bedellerinin de eklenmesiyle sınavın ulaşılabilirliği öğrenciler için daha da zorlaşmakta, 

bu durum katılımın az olmasına neden olmaktadır.  

Öğrencilerin çoğunun Çince metinleri bilgisayar yerine elde yazdığı 

anlaşılmaktadır. Bilgisayarların yaygın bir şekilde kullanıldığı günümüzde el yazısını 

tercih edenlerin daha fazla olması, öğrencilerin el yazısını, imleri ezberlemek için 

yardımcı bir strateji olarak kabul etmesiyle açıklanabilir. 

Mezunların yazılı anlatım derslerinden öncelikli beklentileri, özellikle işlevsel 

metinleri zorlanmadan yazabiliyor olmaktır. Mezunlar bu metin türlerini öğrenmenin iş 

hayatında kendilerine avantaj sağladığını deneyimledikleri için bu düşünceye sahip 

olabilirler. Ancak program içeriğinin bu metin türlerini kapsamaması, kariyerlerinin 

başında kendilerini bu alanda daha yetersiz görmelerine neden olmuştur. Benzer şekilde 
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sormacaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümü de (%80), Çince yazılı anlatım 

becerilerinin yetersiz seviyede olduğunu düşünmektedir.  

Öğrenciler Çince yazma becerisine en çok iş hayatındaki yazışmaları yürütmede 

gereksinim duyacaklarını düşündükleri için, işlevsel metin türlerinin öğretilmesi, 

öğrencilerin bu beklentilerini karşılayacaktır.  

Öğrenciler yazılı anlatım derslerinde en çok dil yapıları, yaratıcı ifadeler ve 

sözcük bilgisine önem verilmesi gerektiği görüşünü benimsemektedir. Yine benzer 

şekilde öğrencilerin Çince metin yazarken en çok dilbilgisi kurallarına uygun cümle 

kurmakta, doğru sözcük ve bağlaç kullanmakta zorlandıkları anlaşılmaktadır. Yazma 

becerilerinin gelişimde ise kullanılan öğretim yaklaşımının, öğretim elemanının 

donanımlı olmasının ve ders içeriğinin öğrenci gereksinimlerine uygunluğunun büyük 

etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Dil yapıları ve sözcük bilgisine ağırlık verilmesi 

gerektiğini düşünmeleri, öğrencilerin metin oluşturmada gerekli olan temel dil 

bilgilerinin eksik olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde programda sadece yazma 

derslerinde değil, diğer derslerde de sözcük bilgisine gereken önemin verilmediği 

sonucuna ulaşılabilir. Çince dilbilgisi ve okuma anlama dersleri içerik açısından yazılı 

anlatım dersleriyle bağlantılı ve eşzamanlı bir şekilde ilerlerse, dilbilgisi dersinde 

öğrendikleri bilgiler ve okuma anlamada dersinde öğrendikleri sözcükler öğrencilerin 

metin yazmasını kolaylaştırabilir. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için 

okul dışında herhangi bir çalışma yapmadıkları sormaca ve görüşme bulgularından 

anlaşılmaktadır.  

Öğrencilerin büyük bölümü yazmaya başlamadan önce konu hakkında araştırma 

yapmaktadır. Metni yazarken kullanabilecekleri sözcükleri önceden belirlemek ve 

yazmaya başlamadan önce metin taslağı oluşturmak öğrencilerin en sık başvurduğu 

stratejiler arasındadır. Öğrencilerin benimsediği bu stratejiler süreç odaklı yaklaşımı 

oluşturan (Tribble, 1996), planlama, taslak yazma, denetleme, düzeltme ve yayınlama 
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aşamaları arasında yer almaktadır. Süreç odaklı yaklaşım planlama ve taslak hazırlama 

gibi dilsel becerilerle ilgili olması (Badger ve White, 2010) nedeniyle, öğrencilerin yazma 

alışkanlıklarıyla uyumlu olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Öğrencilerin eğitimleri boyunca Çince metin yazmalarındaki en önemli amaç, 

ödevleri tamamlamaktır. Öğrenciler en çok ödev yapmak amacıyla Çince metin 

yazmaktadırlar. Ödev, Çince metin yazmaya teşvik eden en önemli faktördür. Bu nedenle 

ödevlerin sıklığı, öğrencilerin yazma becerilerinin daha hızlı gelişmesinde büyük rol 

oynamaktadır. Bu bulgu Çince yazılı anlatım dersinde ödevlerin ve ödevlere dönüt 

sağlamanın oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Yanlışları düzeltilmeyen 

öğrenciler bu yanlışları diğer metinlerde tekrar edeceklerdir. Bu nedenle, öğrencilere 

mümkün olan en kısa sürede geribildirim sağlayarak yanlışlarını düzeltmeye teşvik etmek 

önemlidir.  

Öğrencilerin ödevler dışında yazma becerilerini geliştirmeye yönelik en sık 

yaptığı ders dışı etkinlik ise, sözcük ezberlemektir. Ancak sözcüklerin sadece anlamını 

ezberlemeleri, sözcüklerin bağlamsal anlamları açısından bilgi eksikliği yaşamalarına, 

dolayısıyla ezberledikleri sözcükleri yazdıkları metinlerde doğru şekilde 

kullanamamalarına neden olmaktadır.  

Öğrenciler en çok yöntem (tanıtım, yöntem-kural, tutanaklar vb.), ikna (beyan, 

tartışma vb.) ve biçimsel (dilekçe, rapor vb.) metinleri yazmada zorlanmaktadırlar. 

Öğrencilerin bu metin türlerinde kendilerini yetersiz görmelerinin nedeni, bu metinlerin 

daha üst düzey dil becerileri gerektirmesiyle açıklanabilir.  

Öğrenci ve mezunların çoğu, mevcut yazılı anlatım dersinin gereksinimlerini 

karşılamadığı görüşündedir. Yazılı anlatım derslerinde HSK sınavındaki başarıyı 

artırmaya yönelik çalışmaların yapılmaması, verimli yazma stratejileri ve tekniklerinin 

kullanılmaması, farklı türde metinler yerine aynı bilgilerin tekrar edildiği, yazmadan çok 



  

122 

okuma becerilerini geliştiren etkinliklerin yapılması hem mezun hem de öğrenciler 

tarafından bu durumun sebeplerinden bazıları olarak gösterilmektedir. Öğrenci 

beklentilerinin, her hafta rastgele seçilmiş konuların işlenmesi yerine, bir hedef 

doğrultusunda önceden belirlenerek kendilerine sunulmuş bir izlencenin takip edildiği 

yazılı anlatım dersi olduğu, sormaca ve görüşme yanıtlarından anlaşılmaktadır.   

Mevcut programda öğrencilerin yazılı anlatım derslerinde her dönem ortalama beş 

metin yazdıkları anlaşılmıştır. Bununla birlikte, gereksinim çözümleme ve görüşme 

bulguları bu sayının iyi bir yazma becerisi kazanımının gerektirdiği etkinlik sayısından 

çok daha az olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrenciler ve öğretim elemanları, her hafta en 

az bir metin yazma etkinliğinin yapılması gerektiği konusunda hemfikirdir. Bu nedenle 

yazılı anlatım derslerinde öğrencilerin her dönem için en az 14 metin yazma alıştırması 

yapması önerilmekteir.  

Öğrenciler, öğretim elemanlarının çeşitli metin türlerinin öğretilmesine yönelik 

etkinlikler yapmaları, sınıf ortamında metin üretiminde onlara rehberlik etmeleri, bireysel 

metin yazma aşamasından sonra dönüt vermeleri gerektiğini düşünmektedir. Öğrencilerin 

büyük çoğunluğu, öğretim elemanından alacakları hızlı dönütlerin yazma becerilerine 

büyük katkı sağlayacağına inanmaktadır. Öğrencilerin bu beklentileri, süreç-tür odaklı 

yaklaşımda yer alan; hazırlık, modelleme ve pekiştirme, planlama, ortak oluşturma, 

bağımsız oluşturma ve gözden geçirme (Yan, 2005) aşamalarından oluşması gerektiği 

ilkesiyle örtüşmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin büyük çoğunluğunun yazılı anlatım 

dersi için ‘yazma konusunun anlatılması, örnek metin verilmesi, örnek metin 

rehberliğinde yeni metin yazılması ve metinlerin değerlendirilmesi’ aşamaları tercihi de 

süreç-tür odaklı yaklaşıma işaret etmektedir. Süreç-tür odaklı yaklaşımda gerek sınıf 

içinde ortak oluşturma aşamasındaki öğretmen dönütleri, gerekse bireysel metin yazma 

aşamasından sonraki akran değerlendirmesi öğrencilere metinleri hakkında hızlı 

değerlendirmeler sağlamaktadır.  
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Yazılı anlatım dersi sınavları için öğrencilerin büyük çoğunluğunun beklentisi, 

sınavların HSK sınavında yer alan sorularla birebir benzer sorulardan oluşması 

yönündedir. Bu bulguya göre öğrencilerin sınav tercihinde ilk belirleyici unsur, yöntemin 

HSK sınavına katkısı olup olmadığıdır. Aynı zamanda öğretim elemanları da sınav 

sorularının HSK soru türleriyle eşdeğer olmasının, gerçekçi bir sınamanın yapılabilmesi 

için gerekli olduğu görüşünü paylaşmaktadır.  

Yazılı anlatım dersiyle ilgili en büyük sorunlardan biri, takip edilen bir ders 

aracının olmaması ve derslerde kullanılan araçların çeşitli açılardan yetersiz olmasıdır. 

Araçlar işlevsel metin türlerini içermemesi, baskı ve düzenlemedeki tekdüzelik, yetersiz 

etkinlik içeriği ve güncel olmamaları nedeniyle hem öğrenciler hem de öğretim 

elemanları tarafından eksik bulunmaktadır. Bu bulgu, öğrencilerin kullanılan ders 

araçlarından memnun olmadıklarını göstermektedir.  

Çince yazılı anlatım becerileri geliştirmek için öğrencilerin çoğunluğu internet ve 

teknolojiyi kullanmanın yazma sürecini eğlenceli hale getireceğini düşünmektedir. Bu 

bulgu internet ve teknolojinin Çince öğrenme sürecinde kullanılmasının öğrencilerin 

öğrenme sürecini kolaylaştırırak onları motive edebileceğini göstermektedir. 

Öğrencilerin büyük bölümü mezun olduktan sonra dış ticaret sektöründe 

çalışmayı amaçlamaktadır. Bunun sebebi Çin ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 

artma eğilimi göstermesiyle 8  birlikte bu alandaki eleman ihtiyacının artmasıyla 

açıklanabilir. Mütercim-Tercüman olmak isteği de öğrenciler arasında yüzdesi fazla olan 

bir diğer tercih sebebidir.  Bu iki tercih sebebi, öğrencilerin ileri seviyede farklı metin 

türlerinde Çince yazılı anlatım becerisine sahip olmalarını gerektirmektedir.  

 

                                                           
8 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-ekonomik-iliskileri.tr.mfa – e.t.:13.04.2020 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-ekonomik-iliskileri.tr.mfa
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5. BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Sonuç 

Bu çalışmada öğrenci gereksinimleri çözümlenerek HSK 5 seviyesinde yazılı 

anlatım ders aracı örneğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında araştırma 

soruları, gereksinim çözümleme ve görüşme bulgularına göre aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır:  

Lisans öğrencilerinin Çince yazma becerisi seviyelerinin düşük olduğu, öğretim 

elemanı ve mezun görüşmelerinden elde edilen bulgulara göre belirlenmiştir. Bunun 

yanında, eğitime devam eden öğrencilerin %80’i yazma becerilerinin yetersiz seviyede 

olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin, mezunların ve öğretim elemanlarının bu konuda 

görüşlerinin örtüştüğü gözlenmiştir. Öğrenciler yazılı anlatım derslerinde güncel ve etkili 

bir ders aracının kullanılmaması, derslerde belirli bir yaklaşımın izlenmemesi ve dersin 

amacına uygun olarak yürütülmemesini, yazma becerisi gelişimlerini olumsuz etkileyen 

başlıca nedenler olarak göstermektedir. Dolayısıyla lisans düzeyinde Çince yazılı anlatım 

derslerinin kapsamlı bir iyileştirme ihtiyacı içinde olduğu anlaşılmaktadır.   

Öğrenci sormacası, mezun ve öğretim elemanı görüşmeleri, metin yazarken 

öğrencilerin en çok sözcüklerin doğru kullanımında ve dilbilgisi kurallarına uygun cümle 

oluşturmada zorlandıklarını ortaya koymaktadır. Öğrencilerin yazmada en çok 

zorlandıkları beceriler ile ders araçlarında yer almasını istedikleri etkinlik türleri 

benzerlik göstermektedir. Öğrenciler ders araçlarında en çok ‘verilen sözcüklerle cümle 

oluşturma’ ve ‘cümle tamamlama’ etkinliklerinin kullanılması gerektiğini düşünmektedir. 

Bu bilgilerden hareketle, öğrencilerin metin oluştururken üslup ya da akıcılık gibi 

biçimsel özelliklerden önce, yazma becerisinin gerektirdiği daha temel alt becerilerde 

sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılabilir.  
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Öğrencilerin büyük bölümü mezun olmadan önce HSK 5 seviyesine ulaşmayı 

hedeflemektedir. Öğrencilerin Çince Seviye Sınavında en yüksek seviye olan 6 yerine 5’i 

hedeflemesi, HSK 5’in Çin’de çoğu üniversitede lisansüstü eğitime başlamak için gerekli 

görülen ön koşulu sağlamada yeterli olmasından kaynaklanıyor olabilir. Buna ek olarak, 

Çince ile ilgili alanlarda istihdam sağlayan çoğu özel kurumun HSK 5’i yeterli bir ölçüt 

olarak kabul etmesi de öğrencilerin bu tercihini açıklamaya yardımcı olmaktadır.  

HSK 4 ve üzeri seviyedeki sınava katılmış olan öğrenci ve mezunlar, sınavda en 

çok yazma bölümünde, ikinci olarak ise konuşma bölümünde zorlandıklarını 

belirtmişlerdir. HSK sınavı yazma bölümünde zorlanmaları sebebiyle Öğrencilerin 

yarısından çoğu, yazılı anlatım dersi sınavlarındaki soruların, HSK yazma bölümü 

sınavıyla eşdeğer nitelikte olmasını tercih etmektedir. Öğrenciler sınav sorularının bu 

şekilde düzenlenmesinin, HSK sınavındaki başarılarını artırmaya da katkı sağlayacağına 

inanmakta, mezunlar ve öğretim elemanları da bu görüşe katılmaktadır.  Bu nedenle yazılı 

anlatım dersi sınavlarının standartlaştırılarak HSK soru türlerinin kullanılması, hem 

doğru bir sınamanın sağlanması hem de öğrencileri HSK sınavına hazırlamak için etkili 

bir çözüm olacaktır.  

Yazılı anlatım ders içeriklerinin, Uluslararası Genel Amaçlı Çince Öğretim 

Programı’nda (2010) yer alan HSK 5 seviyesi yazma becerileri ve yazma alt becerilerine 

göre düzenlenmemiş olduğu, ayrıca derslerde herhangi bir yazma öğretimi yaklaşımının 

izlenmediği anlaşılmıştır. Dersler çoğunlukla öğretim elemanlarının önceliğinde 

belirlenen içerik ve ders araçları doğrultusunda yürütülmektedir. Derslerdeki bu 

belirsizlik, öğrencilerin yaklaşık %70’inin yazılı anlatım dersini zor bulmasının 

nedenlerinden biri olabilir. Zira mezun görüşlerinden de anlaşıldığı üzere öğrencilerin 

dönem başında yazılı anlatım dersinde öğrenecekleri konular hakkında bilgilendirilmesi 

ve somut hedefler doğrultusunda ilerlemesinin sağlanması, onların derse karşı daha ilgili 

ve istekli olmasına yardım edecektir.  
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Genel bilgilendirme ve ders izlencesinin açık şekilde paylaşılmasının dışında, 

öğrenci ve mezunların yazılı anlatım dersinde öğretim elemanından iki önemli beklentisi 

vardır. Bunlardan ilki, öğretim elemanının sınıf ortamında en genel sıralamayla; yazma 

konusunun anlatılması, örnek metinler verilmesi, örnek metin rehberliğinde yeni metin 

oluşturulması ve öğrenci metinlerinin değerlendirilmesi izleğini takip etmesidir. İkinci 

olarak ise metin türlerine uygun yazı dilini öğretmesi ve ortak metin oluştururken 

öğrencilere rehberlik ederek yazma sürecini kolaylaştırmasıdır. Öğrencilerin yazmayı 

tamamladıktan sonra öğretim elemanının metinler üzerinde gerekli düzeltmeleri yaparak 

öğrencilere belirlenen kısa süre içinde dönüt vermesi de öğretim elemanından beklenen 

sorumluluklardan biridir. Öğrenciler, öğretim elemanlarının dersteki tutumunun öğrenci 

başarısını doğrudan etkileyeceğini düşünmektedir. Öğrencilerin bu beklentileri, 

çalışmanın hangi yazma öğretimi yaklaşımı çerçevesinde ilerlemesi gerekiğinin 

belirlenmesinde yardımcı olmuştur.  

Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için en sık kullandıkları strateji, 

sözcük ezberlemektir. Buna rağmen, doğru sözcük kullanımı öğrencilerin metin yazarken 

en çok zorlandığı konuların başında gelmektedir. Öğrencilerin sözcük ezberlerken 

sözcüklerin sadece en sık kullanılan ilk anlamlarını ezberledikleri, yeterince ve bilinçli 

Çince okuma yapmadıkları için sözcüklerin bağlama göre değişen farklı kullanımlarını 

bilmedikleri sonucuna ulaşılabilir. Aynı zamanda öğrenciler ders dışında sadece ödev 

yapmak amacıyla metin yazdıklarını, ödev dışında zorunlu durumlarda sadece Çince kısa 

mesaj ya da e-mail gibi metinler yazdıklarını belirtmişlerdir.  

Bir diğer önemli husus ise, yazılı anlatım becerisinin gelişmesinde ödevlerin 

rolüdür. Öğrencilerin çoğu, ders dışında sadece ödev yapmak için Çince metin 

yazdıklarını, ödev dışında herhangi bir bireysel çalışma yapmadıklarını belirtmişlerdir. 

Bu nedenle öğrencilere her ders sonunda düzenli olarak ödev vermek ve öğrencilerin 

teslim ettiği ödevlerin üzerinde gerekli düzeltmeleri yaparak kısa sürede dönüt sağlamak 
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onları daha çok yazma alıştırması yapmak ve daha iyi yazmak için güdüleyecektir. Yazılı 

anlatım derslerinden sonra yapılan metin yazma alıştırmalarının sıklığı ile yazma 

becerisinin gelişimi doğrudan bağlantılıdır. Bununla birlikte, hem sormaca bulguları hem 

de öğretim elemanı görüşleri öğrencilerin bir dönem içinde ortalama sadece 5 ila 10 metin 

yazdıklarını ortaya koymaktadır. Ancak yine elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin daha 

hızlı ilerleme kaydedebilmeleri için her hafta en az 1 metin, her dönem ise en az 14 metin 

yazma alıştırması yapması gerekli görülmektedir. Ödevler dâhil edilmeksizin, 

öğrencilerin bir dönem boyunca yazılı anlatım derslerinde en az 14 metin yazmasının 

sağlanması bu açıdan önemlidir.  

Elde edilen bulgulardan; öğrenci ve mezunların, ders araçlarını içerik ve 

düzenlemelerinin sıkıcı olması, yeterli ve çeşitli etkinlikler içermemesi ve güncel 

olmaması nedeniyle yetersiz buldukları anlaşılmaktadır. Öğrenci ve mezunlar ders 

araçlarında anlatı metinleri başta olmak üzere tüm işlevsel metin türlerinin yer alması 

gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca öğrenciler derslerde görsel ve işitsel medya araçlarının 

da kullanılmasını tercih etmektedirler. Bu tür araçlar dersi daha eğlenceli hale getirdiği 

ve öğrenciyi derse katılmaya teşvik ettiği için, yazılı anlatım dersinin verimliliğini de 

artıracaktır.  

Öğrencilerin metin yazarken en sık kullandıkları stratejiler sırasıyla; yazmaya 

başlamadan önce konu hakkında araştırma yapmak, metin içinde kullanabilecekleri 

sözcükleri belirlemek ve metnin taslağını hazırlamaktır. Öğrencilerin sıklıkla 

kullandıkları bu stratejiler, süreç odaklı yaklaşıma göre metin oluşturma stratejileriyle 

büyük oranda benzerlik göstermektedir.  

Öğrencilerin büyük çoğunluğu, mevcut programda yeterince yer verilmemesine 

rağmen yazılı anlatım derslerinde işlevsel metin türü çeşitlerinin öğretilmesinin, 

mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı şekilde başlamaları için önemli olduğuna 

inanmaktadır. Özellikle mezunlar, çalışmaya başladıktan sonra Çince metin yazmaları 
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gerektiği durumlarda bunun önemini daha iyi anladıklarını ifade etmişlerdir. Benzer 

şekilde öğretim elemanları da gerçek hayatta karşılığı olan metin türlerinin öğretilmesinin, 

öğrencileri mezuniyet sonrası hayata daha iyi hazırlayacağını düşünmektedir.  

Bu bölüme kadar sunulan sonuçları özetlemek gerekirse; öğrenci 

gereksinimlerinin işlevsel metin türlerinin öğretilmesi yönünde olması ve öğrencilerin 

tercih ettiği çalışma stratejilerinin süreç-tür odaklı yaklaşımın içerdiği stratejilerle 

benzerlik göstermesi sebebiyle, bu yaklaşımın lisans seviyesindeki yazılı anlatım dersi 

için en doğru ve verimli yaklaşım olacağı düşünülmektedir.  

Oluşturulan araç değerlendirme ölçütlerine göre incelenen beş farklı yazılı anlatım 

ders kitabı bulgularından ise şu sonuçlara ulaşılmıştır:  

İncelenen kitaplardan sadece tür odaklı yaklaşıma göre hazırlanmış olan ikisinde 

(Practical Chinese Writing 2011, A Practical Chinese Writing Course For Foreigners 

2009) işlevsel metin türlerinin çeşitleri bulunmaktadır. Ancak diğer kitapların aksine tür 

odaklı yaklaşıma göre hazırlanan bu iki kitapta, hedef dil kültürü hakkında yeni bilgiler 

öğrenmeye yönelik içerik yer almamaktadır.  

Ders kitapları genel olarak etkinlik çeşitleri ve sıklığı bakımından yetersizdir. 

Ayrıca kitapların görsel açıdan özensiz ve sıkıcı olduğu, öğrencileri güdüleyici bir 

görsellik ve içeriğe sahip olmadıkları anlaşılmıştır. İncelenen ders kitaplarında dikkat 

çeken bir diğer nokta ise, tüm kitaplarda sözcük bilgisine yeterince yer verilmemiş 

olmasıdır. Sınıf ortamında öğrencilerin derste ortak katılım sağlayabileceği beyin fırtınası, 

taslak oluşturma gibi grup çalışmalarına yönlendiren etkinlikler süreç odaklı yaklaşıma 

göre hazırlanmış olan kitapta (Writing Essays in Chinese, 2006) yer alsa da, bu kitaptaki 

etkinlikler Türk öğrencilerin seviyesi için zor ve karmaşıktır. Buna rağmen, öğrencileri 

çeşitli yazma stratejileri kullanmaya yönlendiren tek kitap, süreç odaklı yaklaşıma göre 

hazırlanmış olandır.  
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Yazılı anlatım becerisinin en zor ve en son gelişen dil becerisi olması nedeniyle 

ders saatlerinin artırılması, öğrencilerin yazma becerisinde daha hızlı ilerleme 

kaydetmesine yardımcı olacağı düşünülebilir. Ders içeriklerinin, alanında uzman eğitimci 

ve akademisyenler tarafından hazırlanan Uluslararası Genel Amaçlı Çince Öğretim 

Programı’nda (2010) yer alan HSK 5 seviyesi yazma becerileri ve yazma alt becerileri 

doğrultusunda hazırlanması, öğrencilerin yazma becerisinin gelişimi için bir gerekliliktir.  

Yazılı anlatım derslerinde sözcük öğretimine daha çok yer verilmesi ve 

sözcüklerin bağlamsal anlamlarına göre öğretilmesi önerilmektedir. Ayrıca derslerin 

içerik bakımından dilbilgisi ve okuma-anlama dersleriyle eşzamanlı olarak yürütülmesi, 

öğrencilerin metin oluştururken dilbilgisi ve sözcük bilgisi konusunda daha az 

zorlanmalarını sağlayacaktır. Özellikle dilbilgisi derslerinde kısa metin yazma 

etkinliklerinin yapılması, hem öğrencilere yeni öğrendikleri dilbilgisi kurallarını metin 

içinde yazarak pekiştirme fırsatı sunacak, hem de yazılı anlatım becerisinin gelişimine 

katkı sağlayacaktır. Metin yazma etkinliklerinin, her hafta en az bir metin olmak üzere, 

öğrencilerin her dönem en az 14 farklı metin yazabileceği şekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

Öğrencileri daha sık yazmaya yönlendirmek ve okulda öğrenilen bilgilerin 

pekiştirmelerini sağlamak amacıyla her hafta, o haftanın konusunu oluşturan metin türünü 

yazmasını gerektirecek bir ödev verilmesi uygun olacaktır. Öğretmenin, ödevleri önceden 

belirlenen süre içinde değerlendirerek üzerinde gerekli düzeltme ve notlarla birlikte dönüt 

sağlaması, öğrencilerin aynı yanlışları sürekli tekrar etmemeleri açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

Derslerde, bölümün ortak kararıyla belirlenecek olan güncel, işlevsel metin 

türlerinin çeşitlerini içeren, sözcük bilgisi yönünden yeterli ve zengin etkinlik çeşitleri 

sunan rehber bir ders aracının kullanılması önerilmektedir.  
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Öğrencilerde yazılı anlatım dersinin zorluğu ve belirsizliği önyargısının 

oluşmasını engellemek amacıyla her dönem başlangıcında ders planı, içeriği ve izlence 

bilgisi öğrencilerle şeffaf olarak paylaşılması önerilmektedir. Öğrencilere hangi metin 

türünü, hangi yazma becerisi ve alt becerisini öğrenecekleri ve bu becerilerin kullanım 

alanlarının net bir şekilde anlatılması, ‘Çince metin yazmak zordur’ önyargısının 

oluşumunun engellenmesi ve derse daha ilgili ve hazırlıklı olmaları açısından önemlidir.  

Yazılı anlatım sınavlarında HSK yazılı anlatım bölümünde yer alan soru türleriyle 

benzer nitelikte soruların kullanılması, hem öğrencileri HSK sınavına hazırlamak hem de 

doğru bir sınama gerçekleştirebilmek açısından önemlidir.  

 

5.2. Öneriler 

Bu bölümde, çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlardan 

yazılı anlatım dersine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.  

 

5.2.1. Ders Aracı Önerisi 

Lisans düzeyinde Çince öğrenen öğrencilerin tüm işlevsel metin türlerinin 

öğretilmesi ve metin oluşturma sürecine daha çok önem verilmesi yönündeki gereksinim 

ve beklentileri göz önüne alındığında, yazılı anlatım derslerinde süreç-tür odaklı 

yaklaşımın kullanılmasının, dersin verimliliğini ve öğrenci başarısını artıracağı 

öngörülmektedir.  

Bulgular doğrultusunda süreç-tür odaklı yaklaşım temel alınarak beş ünitelik ders 

aracı örneği geliştirilmiştir. Agesta (2016) ve Du’nun (2015) örnek planlarının üzerinde 

bazı değişiklikler yapılarak yedi aşamadan oluşturulan süreç-tür odaklı ders planına 



  

131 

uyacak şekilde hazırlanan örneklerden ‘Başvuru Mektubu’ türüne ait ünite, gerekli 

açıklamalarla birlikte aşağıda sunulmuştur. Diğer ünite örnekleri Ek 7’de yer almaktadır.  

 

（第二课） 

申请书 

1. Hazırlık: Bu aşamada hedef metin türü ve kullanım alanları öğretmen tarafından 

öğrencilere açıklanır. Türün yapısal özellikleri anlatılır. 

简介: 提出请求时使用的文书。 

 申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、

提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛，申请书也是一种专用

书信，它同一般书信一样，也是表情达意的工具。  

 

 

2. Tür Bilgisi Oluşturma: Bu aşamada öncelikle öğrencilere hedef tür için hangi ifadeleri 

kullanabilecekleri sorularak beyin fırtınası yapılır. Daha sonra hedef türe ait dil bilgileri 

öğretilir, öğretmen hedef türe ait bilgileri ve anahtar ifadeleri kısaca özetleyerek metin 

yazma sürecinde kullanılmak üzere tahtaya yazar ve öğrencilerin hedef türle ilgili 

sorularını yanıtlar.  

 

1. 注释: 模板格式说明  (Not: Biçimsel Açıklama) 

请仔细读以下的说明。(Aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.) 
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开头   先写称呼，既接受申请的单位或者部门。 

写申请书时常用的问候语时 “您好”。  

正文   首先介绍自己的情况，然后说明申请的内容及原因。 

结尾  写一些请求批准的礼貌用语。 

  写完后应该用 “此致，敬礼” 或者 “祝您工作顺利” 等尊语。 

 申请的事项要写清楚、具体，涉及到的数据要准确无误。 

 理由要充分、合理，实事求是，不能虚夸和杜撰。 

 语言要准确、简洁，态度要诚恳、朴实。 

 最后，写清楚申请人的姓名及申请时间。 

 

2. 写申请书常用词  (Başvuru Mektubunda Sık Kullanılan Sözcükler) 

仔细读以下的词汇使用。(Aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.) 

 

敬爱的/ 尊敬的    对地位或辈分比自己高的人表示敬重 

             尊敬的校长 / 领导  

 

本人    人称代词，说话人指自己 

     这是本人的亲身经历。 

 

贵校 / 贵公司    尊贵的学校 / 公司 

   期望与贵公司合作。  

   申请贵校我必须具备哪些条件?  

   贵校是我的第一选择。  

此致敬礼    用于书信、报告等末尾,表示亲切祝愿或友好地致意 

 

 

3. Türün Örneklendirilmesi: Bu aşamada öğretmen rehberliğinde örnek metinler okunur 

ve öğretmen metin türünün sosyal işlevini açıklar. Öğretmen, hedef türün genel yapısını 

anlamalarına yardımcı olmak için öğrencilere örnek metinlerle ilgili sorular sorar. 

Öğrenciler, metnin dilsel özellikleriyle ilgili etkinlikleri öğretmen rehberliğinde yapar. 
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3. 例文一  (Örnek Metin 1) 

请仔细读以下的例文。(Aşağıdaki örnek metni dikkatlice okuyunuz.) 

入学申请书（学习语言） 

尊敬的老师: 

您好！ 

本人是一名土耳其学生，已经获得了安卡拉大学的学士学位，专业为

国际贸易。我想申请到贵校留学一年，学习汉语。我学习努力，成绩优秀。

我对汉语非常感兴趣。如果我学好了汉语，将为中国与土耳其之间的贸易往

来贡献量。 

希望您能接受我的申请。 

敬上 

         申请人: 瑰丽 

2019 年 7 月 4 日 

 

4. 例文二  (Örnek Metin 2) 

请仔细读以下的例文。在读例文时，请注意用粗体字写的词汇使用。

(Aşağıdaki örnek metni dikkatlice okuyunuz. Metni okurken kalın puntoyla 

yazılmış olan sözcüklerin kullanımına dikkat ediniz.) 

入学申请书（读硕士） 
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南开大学尊敬的负责人 

你们好！ 

我是 2018 年以优异成绩（3.60 多分）毕业安卡拉大学的一名学

生。毕业之前，我担任过接待员、销售代表等两个不同工作，在旅游

业里取得了宝贵的直接经验。我之所以申请中国政府奖学金，就是因

为这份奖学金能为本人提供机会经历与硕士学位 结合，同时也提供机

会使本人，我希望以这份奖学金担任两国之间的桥梁。 

随着将 2018 年在中国宣布为“土耳其中国旅游年”，我发现在会

议旅游方面的可能需求，而采取 相关 具体的准备工作是必不可少的。

假如我能顺利申请上奖学金进入贵校攻读硕士，将在旅游管理领域的

专业教育中，通过以“中土旅游合作中一带一路对会议旅游做出的贡献”

为核心的研究学习，而写一篇关于这个论题的硕士论文，我计划针对

这些机构提出相关可能采取的步骤和有利的建议。获得硕士学位之后，

我希望自己能加入这些机构，使用研究所中积累的知识，在中土旅游

合作上起积极的作用。 

久闻贵校大名，办学历史悠久，师资力量雄厚，学生人数众多。

更重要的是，我了解南开大学旅游与服务学院是我能够参与最好的学

习研究环境。在大学教育中取得的成功，和在旅游业中取得的宝贵经

验，都使本人自信能够在研究所教育上取得同样的成功。我希望，在

您领导下我将努力进行的研究，不仅对贵校，更对整个旅游环境做出

有益的贡献。 

希望您能接受我的申请。 

 

敬上 

 

2018 年 2 月 28 日于安卡拉  

申请人: Metehan SEVEN （程汉） 
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5. 练习 (Alıştırma) 

在教师的指导下，以上的范文中找出并写以下的内容 (Yukarıdaki örnek metnin 

içinden aşağıdaki içerikleri öğretmen rehberliğinde bulup yazınız.) 

写信的目的: …………………………………………………………………………… 

申请的职位: …………………………………………………………………………… 

个人简介: …………………………………………………………………………… 

简要的工作设想: …………………………………………………………………… 

对于对方单位的大致了解: …………………………………………………………… 

申请这一职位所具备的个人资质: …………………………………………………… 

 

6. 生词  (Yeni Sözcükler) 

仔细读以下的词汇与词汇使用。 (Aşağıdaki sözcükleri ve kullanımlarını 

dikkatlice okuyunuz.) 

1. 担任  …… 担当某种职务或工作 → 担任小组长 

2. 销售  …… 卖出商品   

3. 取得  …… 得到 → 取得经验  

4. 宝贵  …… 极有价值，非常难得，珍贵 → 时间极为宝贵  

5. 之所以  … 所以 → 之所以来晚了，是因为路上堵车  

6. 本人  …… 说话人致自己 → 这是本人的亲身经历  

7. 硕士学位  ….  学位的一级，高于学士，低于博士 

8. 结合  …  人或事物间发生密切关系 

9. 桥梁  ….  架在水面上或空中以便行人、车辆等同行的构建物  

→ 文化是沟通感情的桥梁。 

10. 宣布  ……  公开正式告诉大家    

11. 需求  ……  由需要而产生的要求   

12. 采取  ……  选择施行 （某种方针、政策、措施、手段、形式、态度等） 

13. 相关  ……  彼此关联 → 体育事业和人民健康密切相关。  

14. 具体  ……  细节方面很明确的，不抽象的 → 事件的经过，她谈得非常具体。 

15. 必不可少  ….  绝对需要，不达到某种目的就不能做成某种事情的  

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary
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→ 食品是人人必不可少的。 

16. 合作  ……  互相配合做某事或共同完成某项任务    

17. 贡献  ……  拿出物资、力量、经验等献给国家或公众  

→ 她为祖国贡献自己的一切。 

18. 核心  ……  中心，主要部分   

19. 针对  ……  对准 → 这些话不是针对某个人的。    

20. 机构  ……  机关团体等工作单位，也指其内部组织    

21. 步骤  ……  事情进行的程序 → 有计划、有步骤地开展工作。   

22. 雄厚  ……  人力、财力、物力等充足而丰厚  

→ 这支球队的实力雄厚，被视为夺标的热门队伍之一。 

23. 参与 ……  参加 （事务的计划、讨论、处理）  

→ 她曾参与这个规划的制订工作 

24. 敬上……  于书信、报告等末尾,表示亲切祝愿或友好地致意，行礼表示尊敬 

 

7. 练习  (Alıştırma) 

在读课文时，请注意用粗体字写的词汇使用并写一下每个段落的主题。(Metni 

okurken kalın puntoyla yazılmış olan sözcüklerin kullanımına dikkat ediniz ve her 

paragrafın konusunu yandaki boşluğa yazınız.) 

 

求职信 

尊敬的先生 / 小姐 

您好！ 

我从网上看到贵公司的招聘信息，我对网页兼职编辑一职

很感兴趣。 

我现在是出版社的在职编辑，从 2010年获得硕士学位后至

今，一直在出版社担任编辑工作。九年以来，对出版社编辑工作

已经有了相当的了解和熟悉。经过出版社者工作协会的正规培训

和两年的工作经验，我相信我有能力担当贵公司所要求的网页编

辑任务。 

https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%9F%E5%93%81
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary
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我对计算机有着非常浓厚的感兴趣，还能使用网页制作工

具。本人自己做了一个个人主页，日访问量已经达到了 1000人左

右。通过互联网，我不仅学到了很多在日常生活中学不到的东西，

而且坐在电脑前轻点鼠标就能尽晓天下事的快乐更是别的任何活

动所不及的。 

 

由于编辑业务的性质，决定了我拥有灵活的工作时间安排

和方便的办公条件，这一切也在客观上为我的兼职编辑工作提供

了必要的帮助。基于对互联网和编辑事务的精通和喜好，以及我

自身的客观条件和贵公司的要求，我相信贵公司能给我提供施展

才能的另一片天空，而且我也相信我的努力能让贵公司的事业更

上一层楼。 

随信附上我的简历，如有机会与您面谈，我将十分感谢。

即使贵公司认为我还不符合你们的条件，我也将一如既往地关注

贵公司的发展，并在此致以最诚挚的祝愿。 

此致 

敬礼！ 

         求职人：李吉 

2019 年 7 月 3 日 

 

 

8. 练习  (Alıştırma) 

在教师的指导下，从以上的课文中找出以下的内容并简单地写。(Yukarıdaki örnek 

metnin içinden aşağıdaki içerikleri öğretmen rehberliğinde bulup yazınız.) 

写信的目的: …………………………………………………………………………… 

申请的职位: …………………………………………………………………………… 

个人简介: …………………………………………………………………………… 

简要的工作设想: …………………………………………………………………… 

对于对方单位的大致了解: …………………………………………………………… 

申请这一职位所依据的个人资质: …………………………………………………… 
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9. 注释: 怎么写入学申请书草案 (Not: Başvuru Mektubu Taslağı Nasıl Yazılır) 

请仔细读下列说明。(Aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ortak Metin Oluşturma: Bu aşamada öğrencilere örnek bir durum sunulur. Örnek 

durumun ayrıntıları öğrencilere soru-cevap yöntemiyle aktarılır ve hedefi kavramaları 

sağlanır. Örnek durumun ayrıntılarına göre öğretmen, bilgisayar aracılığıyla öğrencilerin 

görebilmesi için metni tahtaya yansıtılmış olan ekrana yazmaya başlar. Öğrenciler metnin 

oluşturulması sırasında söz alıp önerilerde bulunabilir. Öğretmen, soruların yanıtlarına ve 

öğrenci önerilerine göre metnin taslağını tamamlar, öğrencilerle birlikte gözden geçirerek 

düzeltilmesi gereken kısımları düzeltir.  

10. 练习 （组合写） (Alıştırma-Birlikte Yazma) 

根据以下的情况，写一篇申请书。 (Aşağıda açıklanan duruma uygun bir başvuru 

mektubu yazınız.) 

你在一家公司的销售部工作。这家公司最近新开发了与中国贸易往来。你大学汉

语语言专业毕业的，所以打算申请这家公司的对外贸易部工作，解释你的教育背

景，汉语能力与你的意向。 

 

5. Bireysel Metin Oluşturma: Bu aşamada öğrenciler sunulacak yeni bir örnek duruma 

uygun şekilde hedef metni bireysel olarak yazmaya başlar. Bu aşamada akran ya da 

öğretmen müdahalesi olmamalıdır. Öğrenciler metinlerini taslak oluşturma, gözden 

geçirme ve düzeltme sırasına göre tamamlar.  

 

2 

第二段，解释清

楚你为什么选择

这个研究课题？ 

3 

第三段，解释你为什

么选择这所大学？ 

1 

在第一段，简单地介绍

自己之后解释清楚你为

什么申请奖学金，你

打算 研究什么课题，

你的目的什么？ 
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6. Düzenleme: Bireysel metinlerin yazımı tamamlandıktan hemen sonra başlayan bu 

aşamada öğrenciler metinlerini değiş tokuş eder. Öğrenciler, öğretmenin hazırlamış 

olduğu kontrol listesine göre birbirlerinin metinlerini inceler. Öğretmen, öğrencilerden 

metin üzerinde düzeltilmesi gereken kısımları işaretlemelerini ve gerekli notları 

yazmalarını ister. Daha sonra her öğrenci kendi metnini alır. Öğrencilerden kendi 

metinlerini akranlarının geri bildirimlerine göre düzeltip yeniden yazmaları ve metne son 

halini vermeleri istenir.  

 

11. 练习 （自写）(Alıştırma-Bireysel Yazma) 

按照以上的例文（二）写一张（硕士教育奖学金） 入学申请书。首先回答以下的

问题准备一个草稿。（400-600 字） (Yukarıdaki örnek metne uygun şekilde bir 

lisansüstü eğitim başvuru mektubu yazınız. Yazmaya başlamadan önce aşağıdaki soruları 

yanıtlayarak taslak oluşturunuz. 400-600 im.) 

 

a. 首先你必须确定读什么硕士专业， 研究什么课题，想申请哪一所大学？ 

b. 简单地介绍一下自己和你的教育背景。 

c. 你申请奖学金目的是什么？你选择这个研究课题的理由是什么？ 

d. 你为什么选择这所大学？这所大学对你有什么好处？ 

 

7. Ödev: Bu son aşamada, öğrencilerden aynı metin türünde farklı örnek durum 

çerçevesinde yeni bir metin yazmaları ve belirlenen tarihe kadar elektronik posta yoluyla 

öğretmene göndermeleri istenir. Belirlenen birkaç günlük süre içinde metinleri kontrol 

listesine göre değerlendiren öğretmen, metinlerin üzerine öneri ve düzeltmelerini yazarak 

öğrencilere dönüt sağlar.  

 

12. 作业 (Ödev) 

想想你的理想工作并写一封求职信以得到你这项工作。（ 400-600 字）

(Hayalinizdeki mesleği düşünün. Bu mesleğe başvurmak üzere bir iş başvuru mektubu 

yazınız. 400-600 im.) 
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5.2.2. Ardıl Çalışma Önerileri 

Çalışma kapsamında yazılı anlatım ders kitaplarındaki genel görünüm 

değerlendirilmiştir. Yazılı anlatım ders kitapları kullanım sırası ve kullanım sonrası 

öğrenci görüşleri ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilir.  

Çalışmada önerilen süreç-tür odaklı yaklaşıma dayalı yazılı anlatım ünite örnekleri, 

ardıl çalışma olarak uygulanabilir ve uygulama sırasında değerlendirilip öğrencilerin 

yazma becerisinin gelişimde ne kadar etkili olduğu belirlenmeye çalışılabilir. Ünite 

örnekleri uygulamaya geçmeden önce güncel öğrenci sormacası uygulanabilir.  

Çince yazılı anlatım ders tanımları, içeriği ve kazanımları incelenerek yeniden 

düzenlenebilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, lisans düzeyinde Çince öğrencilerine yönelik HSK 5 

seviyesinde Çince yazılı anlatım ders aracı örneğinin geliştirilmesidir.  

Çalışma amacı doğrultusunda Çince lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere 

gereksinim belirleme sormacası uygulanmış, Çince lisans bölümü mezunlarıyla odak 

grup görüşmesi yapılmış, alanın öğretim elemanlarıyla yarı yapılandırılmış görüşme 

gerçekleştirilmiş, böylece yazılı anlatım dersine yönelik beklenti ve gereksinimler 

belirlenmiştir.  

Araştırmanın katılımcıları 85 Türk öğrenci, dokuz mezun, dört öğretim 

elemanından oluşmaktadır.  Bunun yanında beş farklı yazılı anlatım ders aracı, araç 

değerlendirme ilkeleri çerçevesinde incelenmiştir. Ders kitapları genel olarak etkinlik 

çeşidi ve sıklığı bakımından yetersizdir. Ele alınan konular açısından güncellikten uzak 

olan kitapların görsel açıdan da özensiz ve sıkıcı olduğu, öğrencileri güdüleyici bir 

görsellik ve içeriğe sahip olmadığı anlaşılmıştır. İncelenen ders kitaplarında dikkat çeken 

bir diğer nokta ise, sözcük bilgisine gereken önemin verilmemiş olmasıdır.  

Yapılan tüm bu çalışmaların sonunda öğrenci ve öğretim elemanı beklenti ve 

gereksinimlerine en uygun yazma öğretimi yaklaşımı ‘süreç-tür odaklı yaklaşım’ olarak 

belirlenmiş ve beş örnek üniteden oluşan ders aracı önerisi bu yaklaşım çerçevesinde 

hazırlanmıştır.   

Anahtar Sözcükler: Alfabetik olmayan dillerde yazma öğretimi,  Çince yazılı 

anlatım öğretimi, gereksinim çözümleme, süreç-tür odaklı yaklaşım, yazma öğretiminde 

araç geliştirme 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to develop a model Chinese written expression course 

material in HSK 5 level intended for Chinese undergraduate students. 

In order to accomplish this purpose, a need analysis was conducted to students 

receiving undergraduate education in Chinese departments, a focus group discussion was 

held with Chinese department grad students, a semi-structured interview was carried out 

with instructors of the field, and thus the expectations and the needs of the written 

expression course were determined. 

The participants of the research consist of 85 Turkish students, nine graduates and 

four instructors. Besides, five different written expression course material were examined 

within the frame of course material assessment principles. Course books are typically 

inadequate in terms of variety and frequency of activities. It appears that the course books, 

outdated in terms of the topics discussed in them, are not only sloppy and boring, but they 

also lack of the visual quality and the context that would motivate the students. Another 

point that stands out about the course books in question is that the lexicology was not 

given the due consideration. 

After all the research conducted, the written expression teaching approach that best 

fits the expectations and the needs of the students and instructors was determined as the 

“process-genre oriented approach” and a course material proposal that consists of five 

model units was prepared pursuant to this approach. 

Keywords: Teaching writing in non-alphabetic languages, teaching Chinese 

Written Expression, needs analysis, process-genre oriented approach, material 

development in teaching writing 
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EKLER 

EK 1. Pilot Uygulama Sormacası 

南京师范大学 国际文化教育学院 

关于汉语写作课程需求解析问卷调查 - 学生 

(2017) 

性别：  年龄：  何时取得 HSK成绩？  几级 ？   学习汉语多少

年？ 

 

 

1-您学习汉语的目的是什么？ 

a.在私企工作  b. 在大学里工作  c. 当汉语老师  d. 当公务员 

e. 其他 （请注明）.................................................................................................................................... 

 

2- 大学毕业以后，您希望自己取得 HSK几级成绩？ 

a. HSK 4   b. HSK 5  c. HSK 6 

 

3- 在汉语学习过程中，您觉得应该更重视哪方面？ 

a. 口语  b. 写作  c. 阅读  d. 听力 

 

4- 您对于汉语写作的感受是 

a. 非常喜欢 b. 喜欢  c. 不喜欢 d. 不确定 

 

5- 您觉得写作课的内容对于您今后的工作有用吗？ 

a.  有   b. 没有  c.不确定 

 

6- 您觉得写作能力在哪些方面对您的帮助比较大？ 

a. 写文章 b. 对外工作交流  c. 日常交流 

d. 其他（请注明） ……………………………………………………………………………………… 

 

7- 您认为汉语写作， 

a.很难  b.有点难    c.不难  d.很容易 



  

153 

 

8- 您觉得您的写作水平， 

a. 很好  b. 好  c. 一般  d. 不好  e. 不确定 

9- 对您写作能力影响比较大的是（可复选） 

a. 老师的教学水平 b. 教材  c. 教学方法 d. 自己的学习意愿 

e. 其他（请注明） ……………………………………………………………………………………… 

 

10- 写作之前的准备（可复选） 

a. 写作之前顶下目标 

b. 写作之前搜集与内容相关的资讯 

c. 写下可能会使用的单字或句子 

d. 写作之前跟别人讨论题目 

e. 在写作之前准备大纲 

f. 什么准备都不做，想到什么写什么(自由写作) 

g. 用不同角度思考 

h. 从自己的个人经验寻找题材 

i. 先用自己的母语写一次，之后在翻译成中文 

j. 使用字典 

k. 其他（请注明）……………………………………………………………………………………… 

 

11- 您写作时通常是用手写还是电脑打字？ 

a. 手写  b. 电脑打字 

 

12- 除了写作课以外，您还有哪些方法提高自己的写作能力？（可复选） 

a. 写日记 b. 做摘要 c. 阅读不同类型的文章  d. 尝试写不同类型的文章 e. 多阅

读 

f. 其他（请注明）……………………………………………………………………………………… 

 

13- 在上课时间以外，您通常需要多少时间来写一篇文章 

a. 不到 30分钟  b. 30到 40分钟  c. 40到 60分钟  d. 1到 1个半小时 
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e. 其他（请注明）……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

14- 您用汉语写作最主要的目的是 

a. 写作业  b. 提高汉语写作能力  c. 交流 

d. 其他 ………………………………………………………………………………………………… 

 

15-在课程外，您最常写的文章类型是（可复选） 

a. 电子邮件  b. 短信  c. 老师布置的作业             d. 除了上课时间以外，我从不写文章 

e. 其他（请注明）……………………………………………………………………………………… 

 

16- 您在课外用汉语写作的频率？ 

a. 经常  b. 有时候 c. 不写 

 

17- 在上课时间外会阅读汉语的文章吗？ 

a. 经常  b.有时候 c. 不会 

 

18- 在写作课上所使用的写作方法对您写作的需求有帮助吗？ 

a.  有 

b. 没有 （请选择具体原因） 

a. 上课时间太少 

b. 没有明确的课程安排 

c. 课程安排不合理 

d. 没有学到有帮助的写作方法 

e. 教材不适用 

f. 写作课无法提高 HSK的考试成绩 

g. 其他（请注

明）…………………………………………………………………………………… 

 

19- 在写作课上所使用的教材相对于您目前的汉语水平 

a. 太难了，不容易掌握         b. 太简单了，很容易理解  c. 正好 

 

20- 您较常使用哪一种写作教材？ 
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a. 书刊杂志 b. 写作方面的教科书 c. 教科书以外不用的教材 d. 老师提供的的讲义 

e. 其他（请注明）  …………………………………………………………………………………… 

 

21- 您觉得写作课上的所使用的教材是否足够？ 

a. 够用  b. 不够用 

 

22- 您在写作课上与老师互动的频率是 

a. 经常  b. 有时候 c. 从不 

 

23- 您最喜欢何种写作类型？（可复选） 

a. 说明文 b. 叙述文 c. 抒情文 d. 书信 

e. 其他（请注

明）…………………………………………………………………………………………… 

 

24- 如何修改您写完的文章错误？ 

a. 根据老师的批注，重新再写一次 

b. 只看老师的批注，但不会再重新写一次 

c. 一般不修改 

d. 其他（请注明）…………………………………………………………………………………… 

 

25- 在写作时您觉得最困难的部分是? (可复选) 

a. 在写作时使用新学的单字 

b. 句子合乎语法 

c. 环绕一个中心思想流畅地写作 

d. 对于题目具有足够的知识 

e. 寻找灵感 

f. 其他（请注明）……………………………………………………………………………………… 

 

26- 在课堂中写作时您希望老师能够 (可复选) 

a. 说明作文的题目 
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b. 提高对于题目选择的自由度 

c. 在写作前提供文章中可使用的技巧和句型 

d. 在写作前一起做脑力激荡，帮助我们寻找灵感 

e. 为提高 HSK考试中的写作部分成绩做练习 

f. 其他（请注明）………………………………………………….……………………………………. 

 

27- 您希望老师提供哪些类型的写作课作业(可复选) 

a. 为文章做摘要 

b. 作文（老师选题） 

c. 作文（自由命题） 

d. 模拟 HSK考试写作部分试题写作 

e. 其他（请注明）…………………………………………………………………………………… 

 

28- 您觉得在设计写作课内容时 (可复选) 

a. 依照学生的需求和看法设计课程内容 

b. 没必要考虑学生的看法 

c. 将英文写作的课程内容直接运用在汉语写作上 

d. 使用中国使用的汉语写作教材 

e. 针对 HSK考试写作题型做设计 

f. 其他（请注明）……….……………………………………………………………………………… 

 

29- 您希望老师采取如何的写作教学方法? 

a. 选择一个题目做详细解释 – 提供例文 – 让学生模仿写作 – 分析学生的文章 

b. 说明写作题目和方法– 让学生模仿写作– 改作文并提供批注 

c. 根据课本中的写作指导 — 使用教科书中的写作题目 — 让学生模仿写作 – 分析学生的文章 

d. 其他（请注

明）…………………………………………………………………………………………… 

 

30- 在汉语写作课程中您较倾向使用哪些考试方式? (可复选) 

a. 根据 HSK考试的出题方式出题 
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b. 在考试中让学生在一定时间内针对题目写作 

c. 在考试前让学生针对提供的作文题目做完准备之后，让学生在一定时间内针对题目写作 

d. 在考试前让学生针对自订的作文题目做完准备之后，让学生在一定时间内针对题目写作 

e. 在考试中让学生利用 5-10个不同的单字来运用自己的创造力写作 

f. 在考试中根据图文写作 

g. 其他（请注明）………………………………………………….………………………………… 

 

31- 为了提供更有效和有趣的教学环境您有无任何建议？请叙述 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2. Sormaca 
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Yönerge 

Çince öğrenen Türk öğrencilerin daha iyi yazılı anlatım becerisine sahip olması amacıyla 

yürüttüğümüz doktora çalışması için Çince öğrencilerinin yazılı anlatım dersi hakkındaki 

görüş ve önerilerine ihtiyaç duymaktayız.   

Uygulayacağımız ankette Çince yazılı anlatım becerisi ve dersi hakkında size toplam 40 

soru yöneltilecektir. Vereceğiniz cevaplar doktora çalışmamız için önemli birer veri 

niteliğindedir. Anketi yanıtlarken, “birden fazla seçebilirsiniz” açıklamasının olduğu 

sorularda birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz. Bu açıklamanın olmadığı sorularda 

yalnızca bir seçenek işaretleyiniz. Anketimize katılarak verdiğiniz destek için teşekkür 

ederiz.  

Kişisel Bilgiler 

Cinsiyet:     Çince Dışında Bildiğiniz Yabancı Diller:  

Yaş:      (Varsa) HSK Seviyeniz ve Yılı: 

Sınıfınız: 

1. BÖLÜM 

1. Kaç yaşında Çince öğrenmeye başladınız? 

a. 18 yaş ve altı  b. 19-22 yaş arası c. 23-26 yaş arası d. 26 yaş ve 

üzeri 

2. Çince öğrenme amacınız nedir?   

a. Akademik kariyer yapmak  

b. Dış ticaret sektöründe çalışmak 

c. Havayolu taşımacılığı sektöründe çalışmak  

d. Kamu kurumlarında çalışmak  

e. Turizm sektöründe çalışmak 

f. Mütercim-Tercüman olmak 

g. Öğretmen olmak  

h. Çin’e ve Çinceye ilgimin olması  

 

3. Üniversiteden mezun olduğunuzda Çince Seviye Sınavında (HSK) hangi seviyeye 

ulaşmış olmayı hedefliyorsunuz?  

a. HSK 4   b. HSK 5  c. HSK 6  

4. Daha önce HSK 4 ya da HSK 5 sınavına girdiyseniz en çok hangi bölümde 

zorlandınız?  

a. Okuma (paragraf soruları) 

b. Dinleme  

c. Sözcük bilgisi 

d. Dilbilgisi  

e. Yazılı anlatım  

f. Konuşma 

g. HSK sınavlarına girmedim 

5. Çince öğrenirken öncelikli olarak hangi dil becerisine ağırlık verilmesi gerektiğini 

düşünüyorsunuz?  

a. Konuşma  b. Yazma  c. Okuma  d. Dinleme  

6. Uygulanmakta olan programda en çok eksik bulduğunuz dil becerisi hangisidir? 
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a. Konuşma b. Yazma  c. Okuma d. Dinleme  

7. Çince yazılı anlatım dersi hakkındaki genel düşünceniz nedir? (Birden fazla 

seçebilirsiniz) 

a. Yazılı anlatım dersinin önemli olduğunu düşünüyorum. 

b. Yazılı anlatım dersinin gereksiz olduğunu düşünüyorum. 

c. Yazılı anlatım dersinin sıkıcı olduğunu düşünüyorum. 

d. Yazılı anlatım dersinin eğlenceli olduğunu düşünüyorum. 

e. Yazılı anlatım dersinin amacına uygun işlendiğini ve verimli olduğunu 

düşünüyorum. 

f. Yazılı anlatım dersinin amacına uygun işlenmediğini ve verimli olmadığını 

düşünüyorum. 

 

8. Sizce yazılı anlatım dersi zor mu?  

a. Çok zor   b. Biraz zor   c. Zor değil  

9. Çince yazılı anlatım derslerinde yapılan sınıf içi etkinliklere hangi sıklıkta 

katılıyorsunuz?  

a. Sık sık   b. Bazen c. Hiç  d. Çoğunlukla derslerde etkinlik 

yapılmaz. 

10. Çince yazılı anlatım beceri seviyenizi 1’den (çok düşük) 5’e (çok yüksek) kadar 

derecelendirecek olsanız, kendinize hangi puanı verirdiniz?  

a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  e. 5 

11. Çince yazılı anlatım dersinde öğrendiklerinizin mezun olduktan sonra da işinize 

yarayacağını düşünüyor musunuz?  

a. Evet   b. Hayır   c. Emin değilim  

12. Çince yazma becerisinin gelecekte size en çok hangi konuda yardımcı olacağını 

düşünüyorsunuz?  

a. Akademik yayın yapmada  

b. İş hayatındaki yazışmaları yürütmede  

c. Sosyal medya araçlarındaki yazışmalarda  

d. Türkçe-Çince çeviri yapmada 

e. Diğer 

(Belirtiniz) …………………………………………………………………… 

 

13. Çince metinleri daha çok el yazısıyla mı, bilgisayarda mı yazmayı tercih 

edersiniz?  

a. El yazısı   b. Bilgisayar  

14. Çince yazılı anlatım dersinin daha çok nelere odaklanmasını beklersiniz? 

(Birden fazla seçebilirsiniz) 

 

a. Dil Yapıları (Language stractures) 

b. Metin İşlevleri (Text functions) 

c. Yaratıcı İfadeler (Creative expressions) 

d. Yazma Süreci (Writing process) 

e. Metin İçerikleri (Text context)  
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f. Metin Türleri (Text genre) 

g. Sözcük Bilgisi (Vocabulary) 

h. Hepsi 

 

15. Sizce yazılı anlatım becerinizin gelişmesinde etkisi olan önemli unsurlar nelerdir? 

(Birden fazla seçebilirsiniz)  

a. Öğretim elemanının donanımlı olması  

b. Kullanılan ders araçlarının yeterli olması 

c. Kullanılan öğretim yaklaşımının etkili olması 

d. Ders izlencesinin öğrencilerin gereksinimlerine uygunluğu 

e. Ders saatinin yeterli olması  

 

16. Çince metin yazarken, (Birden fazla seçebilirsiniz)  

a. Konu hakkında araştırma yaparım  

b. Konu hakkında başkalarından görüş alırım  

c. Kullanabileceğim Çince sözcük ve sözcük öbeklerini belirlerim 

d. Yazacaklarımı önce bir taslak olarak hazırlar, sonra yazmaya başlarım 

(Kümeleme) 

e. Metni önce anadilimde yazar, sonra Çinceye tercüme ederim  

f. Daha önce hiç hazırlık yapmadan düşüncelerimi olduğu gibi yazarım (Serbest 

yazma) 

g. Diğer (Belirtiniz) …………………………………………………………… 

 

17. Çince metin yazma becerinizi geliştirmek için ne tür ders dışı çalışmalar 

yaparsınız? (Birden fazla seçebilirsiniz)  

a. Farklı metin türleri okurum   

b. Farklı metin türleri okuyup özetini yazarım  

c. Çince kelime ezberlerim  

d. Wechat, weibo vb. sosyal medya kanalları aracılığıyla Çince anadil 

konuşucularıyla yazışırım 

e. Çince dizi ve filmleri altyazılı olarak izlerim 

f. Her hafta en az bir Çince metin yazarım 

g. Türkçeden Çinceye çeviri yaparım  

h. Herhangi bir çalışma yapmam 

 

18. Çoğunlukla hangi amaçla Çince metin yazarsınız?  

a. Ödev yaparken  

b. (Yazma becerimi geliştirmek amacıyla) Bireysel çalışma yaparken 

c. İletişim amacıyla  

d. Çince metin yazmam 

e. Diğer 

(Belirtiniz) ………………………………………………………………………

… 

 

19. Hangi sıklıkla ders-ödev dışında Çince metin yazarsınız?  

a. Sık sık   b. Bazen  c. Hiç  

20. Ders dışında Çince okuma yapar mısınız?   

a. Sık sık  b. Bazen  c. Hiç  
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21. Ders dışında Çince metin yazmaya başladığınızda genellikle ne kadar sürede 

yazarsınız?   

a. 30 dakikadan az    

b. 30-40 dakika arasında  

c. 40-60 dakika arasında   

d. 1 - 1 buçuk saat arasında  

e. 1 buçuk saatten fazla 

f. Metnin içeriğine göre değişir 

 

22. Ders ve ödevler dışında çoğunlukla ne tür Çince metinler yazarsınız? (Birden 

fazla seçebilirsiniz)   

a. Değişim Metinleri (e-mail, internet yazışmaları, mektup vb.) 

b. Biçimsel Metinler (basit ve karmaşık biçimlendirilmiş metinler vb.) 

c. Yöntem Metinleri (tanıtımlar, yöntem-kurallar, tutanaklar vb.) 

d. Bilgi Metinleri (açıklamalar, yorumlar, raporlar)  

e. Hikâye Metinleri (özetleme, anlatı, bir olayı yeniden anlatma vb.)  

f. İkna Metinleri (beyan, tartışma, düşünce vb. metinleri) 

g. Hepsi 

h. Hiçbiri 

 

23. En çok hangi metin türünde yetersiz olduğunuzu düşünüyorsunuz? (Birden fazla 

seçebilirsiniz) 

a. Değişim Metinleri (e-mail, internet yazışmaları, mektup vb.) 

b. Biçimsel Metinler (basit ve karmaşık biçimlendirilmiş metinler vb.) 

c. Yöntem Metinleri (tanıtımlar, yöntem-kurallar, tutanaklar vb.) 

d. Bilgi Metinleri (açıklamalar, yorumlar, raporlar)  

e. Hikâye Metinleri (özetleme, anlatı, bir olayı yeniden anlatma vb.)  

f. İkna Metinleri (beyan, tartışma, düşünce vb. metinleri) 

g. Hepsi  

h. Hiçbiri 

 

24. Yazdığınız Çince ödev metinlerinde yanlışlarınızı düzeltme yönteminiz nedir?  

a. Öğretim elemanının metin üzerinde belirttiği yanlışları düzelterek yeniden 

yazarım  

b. Öğretim elemanının metin üzerinde belirttiği yanlışlarımı incelerim, metni 

yeniden yazmam  

c. Öğretim elemanı yazdığımız Çince metinlere geri dönüş yapmaz 

d. Genellikle düzeltme yapmam  

 

25. Sizce mevcut Çince yazılı anlatım dersi ihtiyacınızı karşılıyor mu?  

a. Evet  

b. Hayır, (Lütfen uygun olduğunu düşündüğünüz gerekçeleri seçiniz. Birden fazla 

seçebilirsiniz) 

b1. Ders saatinin az olması  

b2. Belirli bir ders izlencesinin olmaması  

b3. Mevcut ders izlencelerinin yetersiz olması  

b4. Belirli bir yazma öğretimi yaklaşımının olmaması  

b5. Ders kitabının ya da araçlarının yetersiz olması  
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b6. Çince Seviye Sınavı (HSK) yazma bölümündeki başarıyı artırmaya yönelik 

bir eğitimin verilmemesi 

b7. Dersin amacından uzaklaşması, metin yazmak yerine farklı etkinliklerin 

yapılması 

b8. Öğretim elemanının bu alanda yeterli donanıma sahip olmaması 

b9. Verimli yazma strateji ve tekniklerinin kullanılmaması 

b10. Yeterince pekiştirici ödev verilmemesi 

b11. Çince anadil konuşucusu öğretim elemanının olmaması 

 

26. Çince metin yazarken en çok zorluk çektiğiniz yön nedir? (Birden fazla 

seçebilirsiniz)  

a. Yeni öğrendiğim kelimeleri metnin içinde kullanmak  

b. Bağlaç ve işlevsel sözcükleri doğru kullanmak 

c. Dilbilgisi kurallarına uygun cümle kurmak  

d. Metni bir ana fikir çerçevesinde akıcı şekilde yazmak  

e. Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak  

f. Yaratıcı fikirler ve örnekler bulmak  

g. Alana yönelik teknik terimleri kullanmak 

h. Noktalama işaretlerini doğru kullanmak 

 

27. Sizce Çince yazılı anlatım becerinizin gelişmesi için bir dönem içinde Çince metin 

yazma sıklığı ne olmalı? 

a. Her dönem için en az 5 metin 

b. Her dönem için 6-10 metin arası 

c. Her hafta 1 metin (her dönem için ortalama 15 metin) 

d. Her yazılı anlatım dersinde 1 metin (her dönem için ortalama 30 metin) 

 

28. Çince yazılı anlatım becerisini, yazılı anlatım dersinden başka hangi derslerde 

kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

a. Metin Çevirisi     e. Çince Dilbilgisi (Tümce Kalıpları) 

b. Simültane Çeviri     f. Çin Kültürü  

c. Tarihi Metinler     g. Çin Felsefesi  

d. Çin Edebiyatı (Edebi Metinler)  h. Hiçbiri 

      i. Diğer 

(Belirtiniz) …………………………….. 

 

2. BÖLÜM 

29. Çince yazılı anlatım dersi öğretim elemanının bu alanda yeterli olduğunu 

düşünüyor musunuz?  

a. Evet  b. Hayır  c. Emin değilim 

30. Çince yazılı anlatım dersinde metin yazarken öğretim elemanından beklentiniz 

nedir? (Birden fazla seçebilirsiniz)  

a. Sınıfta beyin fırtınası yaparak yeni fikirler üretmemize yardım etmesi  

b. Metin türüne uygun teknik ve yazı dilini öğretmesi  

c. Metin içinde kullanılabilecek sözcük ve sözcük öbeklerini tahtaya yazması 

d. Metni yazarken öğrencilere rehberlik etmesi  

e. Metni yazarken müdahale etmeyip daha sonra metinler üzerinde düzeltme 

yaparak öğrencilere geri dönüş sağlaması 
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f. HSK sınavı yazma bölümündeki başarımızı artırmaya yönelik alıştırmalar 

yaptırması 

g. Diğer 

(Belirtiniz) ……………………………………………………..……………. 

 

31. Öğretim elemanının hangi metin yazma öğretimi yöntemini izlemesini tercih 

edersiniz?  

a. Yazma konusunu anlatması → örnek metin vermesi → öğrencilere sınıf ortamında 

örnek metin rehberliğinde yeni metin yazdırması → öğrenci metinlerini 

değerlendirmesi  

b. Yazma konusu ve yöntemlerini açıklaması → öğrencilere sınıf ortamında metin 

yazmalarına rehberlik etmesi → öğrenci metinlerini değerlendirmesi   

c. Ders kitabında bulunan metin yazma yönergelerine uyması → ders araçlarındaki 

yazma eğitimi konularını uygulaması → öğrencilere metin yazma ödevi vermesi → 

öğrenci ödev metinlerini değerlendirmesi  

32. Sizce Çince yazma dersi programı hazırlanırken, (Birden fazla seçebilirsiniz)  

a. Öğrenci gereksinimleri dikkate alınıp, öğrenci görüşlerine mutlaka başvurulmalı  

b. Çin dili eğitimcilerinin görüşlerine başvurulmalı 

c. İngilizce yazma dersi programları Çinceye uyarlanmalı  

d. Çin’de hazırlanmış olan yazma öğretimi programları uyarlanmalı  

e. HSK yazma bölümü soruları dikkate alınarak, öğrencilerin HSK başarı oranının 

yükseltilmesi amaçlanmalı  

f. Diğer 

(Belirtiniz) ………………………………………………………………………

… 

 

33. Çince yazılı anlatım dersinde ne tür ödevler verilmesini tercih edersiniz? (Birden 

fazla seçebilirsiniz)  

a. Çince sözcük ezberleme 

b. Metin özeti yazma  

c. Verilen herhangi bir konu hakkında metin yazma  

d. Kendi belirleyeceğimiz bir konu hakkında metin yazma  

e. Her hafta farklı metin türü alıştırmaları yapma (Değişim, Biçimsel, Yöntem, Bilgi, 

Hikâye, İkna)  

f. HSK sınavında yazma bölümü metinlerine benzer ödevler (Verilen sözcüklerden 

metin oluşturma, resim yorumlama, karışık sözcüklerden cümle oluşturma vb.) 

 

34. Çince yazılı anlatım dersinde hangi sınav yöntemlerinin kullanılmasını tercih 

edersiniz? (Birden fazla seçebilirsiniz)  

a. HSK sınavında uygulanan yöntemlerle benzer yöntemler (Verilen sözcüklerden 

metin oluşturma, resim yorumlama, karışık sözcüklerden cümle oluşturma vb.) 

b. Sözlük ya da ön hazırlık olmadan öğrencinin yazma becerisi gerçek seviyesini 

sınayabilecek yöntemler 

c. Sınav sırasında verilen bir konu hakkında, belirlenen süre içinde metin yazmak  

d. Sınav öncesinde verilen bir konu hakkında hazırlık yaptıktan sonra belirlenen süre 

içinde metin yazmak  

e. Diğer 

(Belirtiniz) ……………………………………………………………………….. 
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3. BÖLÜM 

35. Çince yazılı anlatım dersinde kullanılan araçlar dil seviyenize uygun mu?  

a. Dil seviyemin üzerinde, anlamakta çok zorluk çekiyorum  

b. Dil seviyemin altında, çok kolay anlıyorum  

c. Dil seviyeme uygun  

 

36. Çince yazılı anlatım derslerinizde kullanılan araçları yeterli buluyor musunuz?  

a. Evet – (Lütfen uygun olduğunu düşündüğünüz gerekçeleri seçiniz. Birden fazla 

seçebilirsiniz) 

a1. Ders araçlarının güncel olması 

a2. Ders araçlarının öğrenci gereksinimlerine uygun olması 

a3. Ders araçlarının renkli basım olması 

a4. Ders araçlarının ilgi çekici olması 

a5. Ders araçlarının dersin amacına uygun olması 

a6. Ders araçlarının yeterli ve çeşitli alıştırmalar içermesi 

a7. Ders araçlarında ele alınan konuların birbiriyle bağlantılı ilerlemesi 

a8. Ders araçlarının kelime öğretimine ağırlık vermesi 

    

b. Hayır - (Lütfen uygun olduğunu düşündüğünüz gerekçeleri seçiniz. Birden fazla 

seçebilirsiniz) 

b1. Ders araçlarının çok eski olması 

b2. Ders araçlarının öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak konular içermemesi 

b3. Ders araçlarının fotokopiyle çoğaltılmış olması 

b4. Ders araçlarının sıkıcı olması 

b5. Ders araçlarının dersin amacına uygun olmaması 

b6. Ders araçlarının yeterli ve çeşitli alıştırmalar içermemesi 

b7. Ders araçlarında ele alınan konuların birbirinden kopuk ilerlemesi  

b8. Ders araçlarının kelime öğretimine yeterince yer ayırmaması 

 

37. Çince yazılı anlatım ders araçlarında en çok ne tür metinlerin yer alması 

istersiniz? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

a. Değişim Metinleri (e-mail, internet yazışmaları, mektup vb.) 

b. Biçimsel Metinler (basit ve karmaşık biçimlendirilmiş metinler vb.) 

c. Yöntem Metinleri (tanıtımlar, yöntem-kurallar, tutanaklar vb.) 

d. Bilgi Metinleri (açıklamalar, yorumlar, raporlar)  

e. Hikâye Metinleri (özetlemeler, anlatılar vb.)  

f. İkna Metinleri (beyan, tartışma, düşünce vb. metinleri) 

g. Hepsi  

 

38. Çince yazılı anlatım ders araçlarında en çok ne tür alıştırmaların yer almasını 

istersiniz? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

a. Cümle tamamlama 

b. Paragraf tamamlama 

c. Boşluk doldurma 

d. Verilen sözcüklerle dilbilgisi kurallarına uygun cümle oluşturma 

e. Verilen sınırlı sözcükleri kullanarak paragraf oluşturma 

f. Resim yorumlama 

g. Özet yazma  
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h. Diğer (Lütfen 

belirtiniz) …………………………………………………………..... 

 

39. Çince yazılı anlatım derslerinizde hangi araçların kullanılmasını tercih edersiniz? 

(Birden fazla seçebilirsiniz) 

a. Ders kitapları  

b. Ders kitapları dışında yardımcı kitaplar 

c. Gazete ve dergiler  

d. Mobil uygulamalar 

e. Çince internet sayfaları (haber, sosyal medya, eğitici sayfalar) 

f. Çince film, dizi, müzikler 

g. Çince sosyal medya araçları  

h. Öğretim elemanının hazırladığı ders araçları 

i. Hepsi 

 

40. Çince yazılı anlatım becerinizi geliştirmek için siz en çok hangi kaynaklardan 

faydalanırsınız? (Birden fazla seçebilirsiniz) 

a. Ders kitapları  

b. Ders kitapları dışında yardımcı kitaplar 

c. Gazete ve dergiler  

d. Mobil uygulamalar 

e. Çince internet sayfaları (haber, eğitici sayfalar vb.) 

f. Çince film, dizi, müzikler 

g. Çince sosyal medya araçları 

h. Hepsi 

i. Hiçbiri  

 

Katılımınız için teşekkür ederiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 3. Mezun Odak Grup Görüşmesi Soruları 
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Odak Grup Tarihi:   

Odak Grup Sayısı:   

Odak Grup Yeri:  

Katılımcı Sayısı:   

 

Merhaba! 

Öncelikle yaptığımız odak grup çalışmasının amacını size kısaca açıklamak 

istiyorum. Ankara Üniversitesi Sinoloji Anabilim Dalında Çincenin İkinci Dil Olarak 

Öğretimi alanında, Çince yazılı anlatım öğretimi üzerine doktora çalışması yapıyorum. 

Doktora çalışmamın amacı, Çince öğrenen Türk öğrencilerin daha iyi Çince yazılı anlatım 

becerisine sahip olması için gerekli izlenceye sahip olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu 

nedenle geçmişte almış olduğunuz Çince yazılı anlatım dersleri hakkında görüş ve 

önerilerinize başvurmak istiyorum.  

Yapacağımız odak grup görüşmesinde Çince yazılı anlatım dersi hakkında size 

toplam 10 soru yöneltilecektir. Vereceğiniz cevaplar doktora çalışmam için önemli birer 

veri niteliğindedir. Görüşme boyunca ses kayıt cihazı cevaplarınızı kaydedecek, ancak bu 

kayıtlar yalnızca tez verisi olarak kullanılacak ve isimleriniz gizli tutulacaktır. 

Görüşmemiz yaklaşık bir saat sürecektir. Görüşmeye katılarak verdiğiniz destek için 

şimdiden teşekkür ederim.  

Tuğba Akgür 

1. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? 

Hangi üniversiteden mezunsunuz?  

İşiniz Çince ile ilgili mi? 

İşinizde hangi dil becerisini daha sık kullanıyorsunuz? (Konuşma, dinleme, 

okuma, yazma?) 

 

2. Sizce Çince yazılı anlatım becerisi seviyeniz nasıl?  

Şu an Çince yazma becerinizin yeterli düzeyde olduğu düşünüyor musunuz? 

Neden? 

 

3. Çince metin yazarken en çok nelerde zorlanıyorsunuz? 

Dilbilgisi kuralları, doğru sözcük kullanımı, akıcı anlatım, sözcüklerin yazılışı, 

noktalama?  

4. Lisans eğitiminde aldığınız Çince yazılı anlatım dersleri ve eğitimcinin derste 

kullandığı yöntemler ihtiyacınızı karşılıyor muydu? 

Derste öğrendikleriniz şu an işinize yarıyor mu? 

Nasıl bir sınıf atmosferi olsun isterdiniz?  

 

5. Çince yazılı anlatım dersinde kullanılan araçları (ders kitabı vb.) yeterli 

buluyor muydunuz?  

Ders araçlarının yeterli ya da yetersiz yönleri nelerdi?   

Ders araçlarında ne tür etkinlik ve alıştırmalar olmasını istersiniz? 
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6. Çince yazılı anlatım dersinde ne tür metinler yazmayı ve ödevler verilmesini 

tercih ederdiniz?  

Sizce ne tür metin ve ödevler öğrencinin motivasyonunu artırır? 

Siz şu an hangi metin türlerini daha sık kullanıyorsunuz? 

 

7. Çince yazılı anlatım becerinizi geliştirmek için ne tür stratejiler kullandınız?   

Günlük yazma, özet yazma, Türkçeden Çinceye çeviri yapma vb?  

Başka ne tür stratejiler uygulanabilirdi? 

 

8. Yazılı anlatım dersi için tercih ettiğiniz sınama (sınav) yöntemleri nelerdir?  

 

9. Sizce HSK sınavında en zor bölüm hangisi? Neden?  

 

10. Çince yazılı anlatım dersinin öğrenciler için daha verimli olmasını 

sağlayacak önerileriniz var mı?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 4. Öğretim Elemanı Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları 
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Görüşme Tarihi:   

Görüşme Sayısı:   

Görüşme Yeri:  

Merhaba! 

Öncelikle yaptığımız görüşmenin amacını size kısaca açıklamak istiyorum. 

Ankara Üniversitesi Sinoloji Anabilim Dalında Çincenin İkinci Dil Olarak Öğretimi 

alanında, Çince yazılı anlatım öğretimi üzerine doktora çalışması yapıyorum. Doktora 

çalışmamın amacı, Çince öğrenen Türk öğrencilerin daha iyi Çince yazılı anlatım 

becerisine sahip olması için gerekli izlenceye sahip olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu 

nedenle Çince yazılı anlatım dersleri hakkında görüş ve önerilerinize başvurmak 

istiyorum.  

Yapacağımız görüşmede Çince yazılı anlatım becerisi ve dersi hakkında size 

toplam 11 soru yöneltilecektir. Vereceğiniz cevaplar doktora çalışmam için önemli birer 

veri niteliğindedir. Görüşme boyunca ses kayıt cihazı cevaplarınızı kaydedecek, ancak bu 

kayıtlar yalnızca tez verisi olarak kullanılacak ve isimleriniz gizli tutulacaktır. 

Görüşmemiz yaklaşık bir saat sürecektir. Görüşmeye katılarak verdiğiniz destek için 

şimdiden teşekkür ederim.  

Tuğba Akgür 

1. Kısaca kendinizden ve eğitim geçmişinizden bahseder misiniz?  

Yüksek lisans, doktora alanınız nedir? 

Hangi Çince dersleri veriyorsunuz? 

Kaç yıldır Çince öğretiyorsunuz? 

 

2.   Eğitiminiz sırasında Yabancılara Çince öğretimi dersleri, özellikle yazma 

öğretimine yönelik bir ders aldınız mı?  

 

3. Çince öğretirken karşılaştığınız zorluklar nelerdir? 

En çok hangi beceriyi öğretirken zorlanıyorsunuz?  

(Daha önce yazılı anlatım dersi verdiyseniz) Yazılı anlatım dersinde 

karşılaştığınız sorunlar nelerdir?  

 

4. (Daha önce yazılı anlatım dersi verdiyseniz) Kullandığınız yaklaşım, strateji ve 

etkinlikler nelerdir?   

 

5. Sizce öğrencilerinizin Çince yazılı anlatım becerisi seviyesi nasıl? Öğrenciler 

Çince metin yazarken en çok nelerde zorlanıyor? 

Dilbilgisi kuralları, doğru sözcük kullanımı, akıcı anlatım, sözcüklerin yazılışı, 

noktalama?  
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6. Şu anki programınızda mevcut olan yazılı anlatım öğretimini nasıl 

değerlendirirsiniz? 

Mevcut yazılı anlatım dersinin eksik ya da yeterli bulduğunuz yönleri neler?  

 

7. Yazılı anlatım derslerinde hangi araçları kullanıyorsunuz? Ne tür metin ve 

konular öğretiyorsunuz?  

Sizce ders araçlarının yeterli ya da yetersiz yönleri nelerdi?   

Ders araçlarında ne tür etkinlik ve alıştırmalar olmasını istersiniz? 

 

8. Öğrencilerinize her bir dönemde yaklaşık kaç Çince metin yazıyor?  

Sizce öğrenciler dönem içinde en az kaç metin ve ne tür metinler yazmalılar? 

 

9. Yazılı anlatım becerisi için tercih ettiğiniz sınama (sınav) yöntemleri nelerdir?  

HSK sınavındaki yazma bölümü sınav sorularına benzer sorular kullanıyor 

musunuz? 

10. Sizce öğrenciler yazma becerilerini geliştirmek için hangi ders dışı stratejileri 

uygulamalı? 

 

11. Çince metin yazma dersinin öğrenciler için daha verimli olmasını sağlayacak 

önerileriniz var mı?  
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EK 5. Çince Yazılı Anlatım Ders Aracı Değerlendirme Tablosu 

Genel Değerlendirme 

Developing 

Chinese  

Intermediate 

Writing  

 (2012) 

Practical 

Chinese 

Writing  

 (2011) 

A Practical 

Chinese 

Writing 

Course For 

Foreigners 

(2009) 

Writing 

Essays 

in 

Chinese  

(2006) 

Foreigners 

Chinese 

Writing 

 (2003) 

1. Belirli bir yazılı anlatım 

öğretimi yaklaşımı 

kullanılmış mı? (Evet ise 

hangi yaklaşım 

kullanılmış?) 

Hayır 

Evet – 

Tür 

Odaklı 

Evet – Tür 

Odaklı 

Evet – 

Süreç 

Odaklı9 

Hayır 

2. Öğrenciler yeni ünite 

başlangıcında içerik 

hakkında bilgilendiriliyor 

mu? 

Hayır Evet Evet Evet Hayır 

3. Ele alınan metin türleri, 

öğrenci beklentileriyle 

uyuşuyor mu?10  

Hayır Evet Evet Hayır Hayır 

4. İçerikler güncel mi? Evet Evet Evet Hayır Hayır 

5. İşlevsel metin türlerinin 

işlevsel çeşitlerini 

içeriyor mu?  

Hayır Evet Evet Hayır Hayır 

6. İkinci dilde yazma alt 

becerilerine yer veriyor 

mu? 

Evet Hayır Evet Evet Evet 

7. İçerik, hedef dil kültürü 

hakkında yeni bilgiler 

öğrenmeye yönelik bir 

pencere görevi görüyor 

mu?  

Evet Hayır Hayır Evet Evet 

8. Etkinlik açıklamaları 

anlaşılır mı?  
Evet Evet Evet Evet Hayır 

9. Yeni yapılar sistematik 

olarak sunuluyor mu?  
Evet Hayır Hayır Hayır Evet 

10. Yeni yapıların 

açıklamaları yeterince 

bilgilendirici mi? 

Evet - - - Hayır 

11. Özgün (authentic) 

metinlerden örnekler 

içeriyor mu? 

Hayır Evet Hayır Evet Evet 

12. Örnek metinlerin zorluk 

derecesi bu seviyedeki 

öğrenciler için uygun 

mu?  

Evet Evet Evet 
Hayır - 

Zor 
Evet 

13. Kontrollü ve 

yönlendirmeli metin 

yazma etkinlikleri 

içeriyor mu? 

Evet Hayır Evet Evet Evet 

                                                           
9 Bu ders aracının önsözünde, aracın süreç odaklı yaklaşıma göre hazırlandığı vurgulanmıştır.  
10 Öğrenci beklentileri, öğrencilere uygulanan gereksinim çözümleme sormacası, yarı yapılandırılmış 

mezun odak grup görüşmeleri ve bunların çözümlemeleri sonucu belirlenmiştir. 
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14. Üniteler haftalık ders 

saatine uygun uzunlukta 

mı? 

Evet Evet 
Hayır – 

Uzun 

Hayır – 

Uzun 
Evet 

15. Ünite sayısı dönem içi 

hafta sayısına uygun mu? 
Evet Evet Hayır-Fazla 

Hayır- 

Az 
Hayır-Fazla 

16. Yönergeler, yeni bir 

metin türü yazmayı 

öğrenmeden önce 

öğrencileri o türde 

metinler okuyup 

anlamaya yönlendiriyor 

mu?  

Hayır Hayır Evet Hayır Hayır 

17. Yazma öncesi örnek 

metin sunuyor mu?  
Evet Evet Evet Hayır Evet 

18. Etkinliklerde örnek metin 

sunuyor mu?  
Hayır Evet Evet Evet Evet 

19. Yazma sonrası örnek 

metin sunuyor mu?  
Hayır Hayır Evet Evet Evet 

20. Sınıf dışında öğrenmeyi 

güdülüyor mu? (Ders dışı 

görevler veriyor mu?) 

Evet Hayır Evet Evet Hayır 

21. Çince yazılı anlatım 

becerisini iletişimsel 

amaçlar için kullanma 

olanağı sunuyor mu? 

Hayır Evet Evet Hayır Evet 

22. Düzenleme ve tasarım 

açısından öğrencilerin 

tercihlerini yansıtıyor 

mu?11 

Evet Evet Hayır Hayır Hayır 

23. Öğrencileri çeşitli yazma 

stratejilerinin kullanımına 

yönlendiriyor mu?  

Hayır Hayır Hayır Evet Hayır 

24. Öğrencilerin yazılı metni 

anlamalarına yardımcı 

olacak yeterli resim, 

çizim, tablo vb. içeriyor 

mu? 

Evet Evet Hayır Hayır Hayır 

25. Öz değerlendirme 

bölümleri içeriyor mu? 
Evet Hayır Hayır Evet Hayır 

Sözcük Bilgisi 

Developing 

Chinese  

Intermediate 

Writing  

 (2012) 

Practical 

Chinese 

Writing  

 (2011) 

A Practical 

Chinese 

Writing 

Course For 

Foreigners 

(2009) 

Writing 

Essays 

in 

Chinese  

 (2006) 

Foreigners 

Chinese 

Writing 

(2003) 

26. Metin türüne uygun yeni 

sözcükler sunulmuş mu? 
Evet Evet Evet Hayır Evet 

27. Sözcük bilgisi (her derste 

yeni sözcüklerin sayısı) 

bu dil seviyesindeki 

öğrenciler için uygun 

mu? 

Evet Evet Evet Hayır Evet 

                                                           
11 Öğrenci tercihleri, öğrencilere uygulanan gereksinim çözümleme sormacası, yarı yapılandırılmış mezun 

odak grup görüşmeleri ve bunların çözümlemeleri sonucu belirlenmiştir. 
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28. Yeni sözcükler çeşitli 

bağlamlarla 

bütünleştirilmiş mi? 

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

29. Öğrencilerin yeni 

sözcükleri kullanmasını 

gerektiren etkinlikler var 

mı?  

Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 

Etkinlikler 

Developing 

Chinese  

Intermediate 

Writing  

 (2012) 

Practical 

Chinese 

Writing  

 (2011) 

A Practical 

Chinese 

Writing 

Course For 

Foreigners 

 (2009) 

Writing 

Essays 

in 

Chinese  

(2006) 

Foreigners 

Chinese 

Writing 

 (2003) 

30. Etkinlikler her ünitede 

çeşitlilik gösteriyor mu?  
Hayır Hayır Evet Evet Evet 

31. Öğrencileri grup 

halinde çalışmaya 

yönlendiriyor mu?  

Evet Hayır Evet Evet Evet 

32. Öğrencilerin HSK 

sınavı yazılı anlatım 

bölümündeki 

başarılarını artırmaya 

yönelik etkinlikler 

içeriyor mu? 

Hayır Hayır Evet Evet12 Evet 

33. Öğrencileri (herhangi 

bir metin türü yazmaya 

başlamadan önce) 

araştırmaya 

yönlendiriyor mu? 

Hayır Evet Evet Evet Hayır 

34. Öğrencileri okul dışında 

farklı Çince metin 

türleri okumaya 

yönlendiriyor mu? 

Hayır Hayır Evet Hayır Hayır 

35. Öğrencileri okul dışında 

farklı Çince metin 

türleri yazmaya 

yönlendiriyor mu? 

Hayır Hayır Evet Hayır Hayır 

36. Yazma etkinlikleri, 

dilbilgisi kuralların 

gerekli olduğu durumlar 

oluşturarak öğrencilerin 

bu kuralları 

kullanmasını 

kolaylaştırıyor mu? 

Evet Hayır Hayır Hayır Evet 

37. Etkinlikler sınıf 

ortamında tamamen 

uygulanabilir mi? 

Evet Evet Evet Evet Evet 

Etkinlik Türleri  

Developing 

Chinese  

Intermediate 

Writing  

 (2012) 

Practical 

Chinese 

Writing  

 (2011) 

A Practical 

Chinese 

Writing 

Course For 

Foreigners 

 (2009) 

Writing 

Essays 

in 

Chinese  

(2006) 

Foreigners 

Chinese 

Writing 

(2003) 

                                                           
12 Bu ders aracında toplam 4 ünite, adayların HSK sınavı yazılı anlatım bölümündeki başarılarını 

artırmaya yönelik hazırlanmıştır.  
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38. Boşluk doldurma Evet Hayır Evet Hayır Evet 

39. Cümle tamamlama Evet Hayır Hayır Hayır Evet 

40. Paragraf tamamlama Evet Hayır Hayır Evet Evet 

41. Verilen sözcüklerden 

cümle oluşturma (HSK 

5) 

Hayır Hayır Hayır Evet Evet 

42. Verilen söz 

öbeklerinden cümle 

oluşturma (HSK 5) 

Hayır Hayır Hayır Hayır Evet 

43. Verilen sözcüklerden 

paragraf oluşturma 

(HSK 5) 

Hayır Hayır Hayır Evet Evet 

44. Verilen cümleleri 

anlamlı paragraf 

oluşturacak şekilde 

sıralama 

Hayır Hayır Hayır Hayır Evet 

45. Verilen duruma uygun 

not/paragraf/uyarı/açıkl

ama/mesaj vb. yazma 

Hayır Hayır Evet Hayır Evet 

46. Verilen cümleleri 

bağlaçla birleştirerek 

yeniden yazma 

Evet Hayır Hayır Hayır Evet 

47. Noktalama işaretlerini 

metne yerleştirme 
Hayır Hayır Evet Hayır Evet 

48. Yanlış bulunan cümleyi 

düzeltme (dilbilgisi) 
Evet Hayır Evet Hayır Evet 

49. (Yazma öncesi örnek 

metne yönelik) soru-

cevap  

Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 

50. (Etkinlik örnek metnine 

yönelik) soru-cevap 
Hayır Hayır Hayır Hayır Evet 

51. (Yazma sonrası örnek 

metnine yönelik) soru-

cevap 

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

52. Açımlama (paraphrase) Hayır Hayır Evet Hayır Hayır 

53. Yorumlama (resim, 

durum vb.) (HSK 5) 
Evet Hayır Hayır Evet Hayır 

54. Süre sınırlı özgür yazma 

(freewriting) (HSK-5) 
Hayır Hayır Hayır Evet Hayır 

55. Örnek metni model 

alarak metin yazma 

(Süre sınırı olmadan) 

Hayır Evet Hayır Hayır Hayır 

56. Beyin fırtınası ve taslak 

oluşturma 

(brainstorming and 

outlining) 

Hayır Hayır Hayır Evet Hayır 
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EK 6. Çince HSK 5 Yazılı Anlatım Örnek Ders Planı Tablosu 

 

Hafta 

Metin 

Türleri13 
Etkinlikler Söz Varlığı 

Yazma Alt 

Becerileri14 

HSK 5 Seviye 

Kazanımları15 

Ünite 

1 
Rapor 

Araştırma ve 

durum raporu 

yazmak 

Rapor metin 

türünde 

kullanılabilecek 

bağlaç ve 

işlevsel 

sözcükler 

Detayların 

verilmesi 

Belirli bir iş veya 

araştırma alanıyla 

ilgili rapor 

yazma, uygun 

sözcük ve düzgün 

cümlelerle 

gerçeği olduğu 

gibi yansıtma 

Ünite 

2 

İş, okul 

başvuru 

Mektubu 

İş ve okul 

başvuru 

mektubu 

yazmak  

Resmi hitap 

sözcükleri, 

başvuru mektubu 

sonlandırma 

ifadeleri 

Doğru ve 

etkili 

planlama 

Kişisel bilgileri 

sunma, iletişim 

kurma 

Ünite 

3 

Tartışmacı 

Metin  

Fikir 

haritasına 

göre tartışma 

metni yazmak 

Tartışmacı metin 

türünde 

kullanılabilecek 

bağlaç ve 

işlevsel 

sözcükler 

Fikirlerin ve 

bilgilerin 

sunumu, 

odağı ana 

konuda 

tutmak 

Kişisel görüşü 

somut örneklerle, 

düzgün ve tutarlı 

biçimde ifade 

etme 

Ünite 

4 
Anlatı 

“Akıllı 

telefonsuz bir 

gün” konulu 

anlatı metnini 

hayal gücüne 

göre 

tamamlamak 

原来, 度, 随后,  

那时候,  

当…的时候  

… 

Uygun ve 

doğru 

sözdizimi 

Dinlediği veya 

okuduğu 

malzemelerden 

genelleme 

yapma, derli 

toplu bir özet 

veya kısa sunum 

yazma 

Ünite 

5 

Açıklayıcı 

Metin 

Fikir 

haritasına 

göre 

açıklayıcı 

metin yazmak   

口语词汇与书

面语词汇对比, 

起源, …于, 传, 

保存, 由于 … 

Konu ile 

ilgili doğru 

sözcük, 

deyim ve 

ifadelerin 

kullanılması  

Somut veya soyut 

konularda tasvir, 

açıklama veya 

tanıtma amaçlı 

genel ve kısa 

yazılar yazma 

 

 

 

                                                           
13  Australian ‘Certificate in Spoken and Written English’ ESL curriculum. (Hyland, Ken. (2003). 

‘Materials for Developing Writing Skills’, B. Tomlinson (ed.), Developing Materials For Language 

Teaching içinde, s. 391-405. 

14 Aryadoust, Vahid. (2010). ‘Investigating Writing Sub-skills in Testing English as a Foreign Language: 

A Structural Equation Modeling Study’. The Electronic Journal for English as a Second Language.  

15 Hanban/Confucious Institute Headquarters, Uluslararası Genel Amaçlı Çince Öğretim Programı, 2010.  
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EK 7. Üniteler 

Telif hakları nedeniyle metin içerisinde yer alan örnek ünite dışında diğer ünite 

içeriklerine yer verilmemiştir. İçeriklerine ulaşmak için araştırmacı ile iletişime 

geçiniz. 


