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ÖZET
Türkiye zengin bir tarih ve kültür birikimine sahiptir, bu sebeple birçok
eğitim programına ve kültürel iş birliği programlarına dâhil olmuştur.
Bu programlar ve bölgemizin içinde bulunduğu savaşlar nedeniyle
ülkemize pek çok yabancı gelmektedir. Ayrıca Türk dizilerinin
özellikle Arap ülkelerinde beğenilerek izlenmesinden dolayı Türkçe
öğrenmeye olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemize eğitim
amacıyla da pek çok yabancı gelmektedir. Bu sebeplerden ötürü Türkçe
yabancıların öğrenme ihtiyacı duyduğu veya öğrenmeyi tercih ettiği bir
dil haline gelmiştir. Böylece Türkçenin yabancılara öğretilmesi
konusunda son yıllarda pek çok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Dil
öğretiminde, en etkili yöntemlerden biri de öğrencilerin kolayca
ulaşabileceği mobil uygulamalardır. Günümüzde Türkçe öğrenmek
amacıyla kullanılan mobil uygulamalar mevcuttur. Ancak yeterli sayıda
ve nitelikte değildir. Bu çalışmada Türkçe öğrenmek isteyen
yabancıların
Türkçe
öğrenmek
için
en
çok
hangi
uygulamayı/uygulamaları kullandığı bir anket yapılarak belirlenmiş, en
çok kullanılan mobil uygulama/uygulamalar tespit edilerek
incelenmiştir. Bu uygulamaların eksiklikleri belirlenerek daha işlevsel
bir mobil uygulama için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Yabancılara Türkçe öğretimi, yazılım, mobil
uygulama, dil öğretimi

GİRİŞ

İnsanlar, tek başına hayatını sürdüremeyen, toplumsal bir varlıktır. Bir insan başka
bir insan ile iletişime geçmeden yaşamını sürdüremez. İnsanlar doğası gereği hayatta
kalabilmek için başka insanlarla iletişime ve etkileşime geçmek, onlarla iş birliği
içerisinde olmak durumundadırlar. İletişimde olmak; insanlara tehlike karşısında
birbirlerini haberdar etmelerini, ihtiyaç duyduğunda yardım almalarını, duygu ve
düşüncelerini paylaşmalarını sağlar. İnsanların iletişim kurmalarının bir nedeni de
gelişmektir. Problemler karşısında çözüm yollarını bulabilmek için kendilerini
geliştirmek isterler. Bunun bir yolu da başkalarının bilgi ve deneyimlerinden
faydalanmaktır. Çünkü aralarında sağlam bir iletişim olan kişiler görev ve fikir
paylaşımı ile karşılaştıkları sorunlara karşı hep birlikte bir çözüm bulabilirler. Ayrıca
insan doğasının bir başka özelliği de paylaşma ihtiyacıdır. İnsanlar bilgi ve
deneyimlerini başkalarıyla paylaşmak isterler. Bütün bunların hepsi iletişim sayesinde
gerçekleşir.
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İlk insanlar, iletişimi el kol hareketleri ve belirli sesler vb. şekillerde
gerçekleştirmiştir. Zamanla değişen iletişim, insanlarla birlikte gelişmiş ve bunun
sonucunda da en önemli iletişim aracı olan dil olarak şekillenmiştir. İnsanlar dil ile
duygu ve düşüncelerini ifade ederler, bilgi birikimlerini birbirlerine ve gelecek nesillere
aktarırlar.
Teknolojinin ilerlemesi sonucu küreselleşen dünya bir köy haline gelmiştir.
Ülkeler birçok sebepten dolayı iletişim kurmak durumunda kalmıştır. Bu da ülkeler arası
ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır. Ülkeler arası ilişkiler geliştiği için de çok dillilik
önem kazanmıştır. Türkiye de son zamanlarda gerek bölge problemleri sebebiyle göç
alması gerek eğitim nedeniyle tercih edilen bir ülke olması gerek Türk dizi sektörünün
dünyada ilgi görmesi gibi sebeplerle hem dil olarak hem kültür olarak merak edilen bir
noktaya gelmiştir (Büyükikiz 2014, 204).
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yabancı dil öğretiminde web uygulamalarının
son zamanlarda yaygınlaştığı gözlenmiştir. Bu uygulamalar daha fazla duyu organına
hitap ettiği, öğrenimi kolaylaştırdığı, taşınabilir olduğu için sosyal hayatımızın her
yerinde kullanılabilir (Dumanlı Kadızade 2015, 742).
Mobil uygulamalar günümüz koşullarına bağlı olarak eğitim alanlarında daha
kullanışlı ve yararlı olduklarından, dil öğretiminde eğitmenler tarafından daha fazla
tercih edilmektedir. Bunun nedeni teknolojik uygulamaların daha akılcı ve üretken
çözümlere ulaşabilmesidir. Mobil uygulamalar ve web uygulamaları, internet sayesinde
dil öğretimine farklı boyutlar kazandırmaktadır (Aytan, Ayhan 2018, 3-5). Ancak
günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için kullanılabilecek mobil
uygulamalar yeterli sayıda ve yeterli içerikte değildir.
Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan uygulamalar
üzerine bir inceleme yapılmıştır. Hazırlanan anket ile en çok kullanılan mobil
uygulama/uygulamalar tespit edilmiştir. En çok kullanıldığı tespit edilen uygulamaların
Türkçe öğretimine uygunluğu incelenmiş, sonrasında elde edilen veriler ışığında daha
işlevsel bir uygulama için öneriler sunulmuştur. Böylece Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde tasarlanacak olan mobil uygulamaların daha işlevsel olarak hazırlanmasına
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
1.Yabancılara Türkçe Öğretimi
Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda eski zamanlardan beri çalışmalar
yapılmaktadır. Türkçenin yabancılara öğretiminin ilk örneği, Kaşgarlı Mahmut
tarafından yazılmış olan Divan-ü Lügat’it Türk isimli eserdir. Divan-ü Lügat’it Türk,
Arap coğrafyasında yaşayan Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Arapça-Türkçe sözlük
şeklinde oluşturulmuştur (Ayhan ve Aytan 2018, 3-5). Ayrıca yabancılara Türkçe
öğretiminin tarihi gelişimini anlatan bir çalışmasında Arslan (2012), bu alandaki
çalışmaların sistematik olanlarının Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış eserler
olduğunu vurgular. Türkçe öğretim çalışmalarını Arap ve Farslara, Ruslara Türkçe
öğretimi, Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Batı’da Türkçe öğretimi, Çağdaş Türkçe
öğretimi başlıkları altında değerlendirmiştir (Arslan 2012, 167-170). Türk milletinin
herhangi bir nedenle ilişki içinde olduğu milletlerin Türkçeyi öğrenme eğilimi içinde
olduğu bu araştırmaya göre de açıktır. Ancak Çağdaş Türkçe Öğretiminde yani
günümüzde Türkçe öğretimi için artık Türk milletinin maddi olarak temasta bulunması
gerekmiyor.
Dünyamız teknolojinin gelişmesi ile artık bir köy haline gelmiştir. Bu nedenle
insanlar farklı kültürlerden insanlarla belli sebeplerle iletişim halinde olmak

Besiktaş Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilimler Dergisi, HAZİRAN 2021, SAYI 4

18

Dilim Cepte!

istemektedirler. Ülkemizin son dönemlerde gerek eğitim alanında gerek kültürel alanda
gerekse turistik açıdan dikkat çekmesi Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yapılan
çalışmaların hızla artmasına, bu alanda materyallerin geliştirilmesine neden olmuştur.
Literatürde ana dili eğitimi ve ikinci dil eğitiminden bahsedilir. Ana dili
eğitiminde kişiye kendi dilinin incelikleri öğretilirken ikinci dil öğretiminde yeni bir dil
öğretilir. Ancak ister ana dili öğretiminde olsun ister ikinci dil öğretiminde olsun, dil
öğreniminde dört önemli temel beceri vardır: dinleme, konuşma, okuma ve yazma.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında da bu yeterlilikler dikkate alınmış ve bunlara
yönelik kazanımların hangi seviyede ne kadar olması gerektiğine değinilmiştir.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında ayrıca dil eğitimindeki düzeylerin
resmi çerçeve içerisindeki tanımlarından bahsedilmiştir. Bu seviye düzeylerin kabul
görülmesi açısından tamamen olmasa da çoğunlukla bir anlaşma olduğu söylenebilir.
Bu düzene göre temel, orta ve üst düzeyler kendi içlerinde üst ve alt basamaklara
ayrılmıştır. Böylece toplam altı dil eğitim seviyesi oluşturulmuştur. Bu altı seviyenin
isimleri sırasıyla ‘Introductory’, ‘Waystage’, ‘Threshold’, ‘Vantage’, ‘Effective
Operational Proficiency’ ve ‘Mastery’dir. Fakat Avrupa Konseyi’nin seçmiş olduğu bu
kavramların kolayca çevrilemediği görülmüştür. Bu yüzden de yapılan isimlendirme
yerine temel, orta ve üst düzeyler A, B ve C olarak sınıflandırılmıştır (telc 2013, 29-31).
Tablo 1: Ortak Öneri Düzeyleri Genel Basamaklar Kümesi (telc 2013)

C2

Okuduğu ve duyduğu her şeyi zorluk çekmeden
anlayabilir. Farklı yazılı ve sözlü kaynaklardan
edindiği bilgileri özetleyebilir; gerekçe ve
açıklamaları bağlantılı bir anlatımla dile getirebilir.
Kendini anında, çok akıcı ve açıkça ifade edebilir.
Çözümü güç olan konularda da ince anlam
farklılıklarını vurgulayabilir.

C1

Geniş çapta, iddialı, uzun metinleri anlayabilir ve ima
edilen anlamları da kavrayabilir. Sık sık sözcük arama
zorunluluğu duymadan kendini anında ve akıcı bir
dille ifade edebilir. Dili, toplumsal ve meslek
yaşamında, eğitim ve öğretimde etkin ve esnek bir
şekilde kullanabilir. Karmaşık konularda görüşlerini
açık, düzenli ve ayrıntılı biçimde belirtebilir. Bu sırada
çeşitli dilsel araçları uygun şekilde kullanarak
metinleri birbirine bağlayabilir.

B2

Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana
hatlarıyla kavrayabilir; kendi uzmanlık alanındaki
tartışmaları da anlayabilir. Kendini o denli akıcı ve
anında ifade edebilir ki, anadilli konuşurlarıyla az çaba
göstererek anlaşabilmesi mümkündür. Kendini geniş
bir konu alanında belirgin ve ayrıntılı bir şekilde ifade
edebilir, güncel bir konuda görüşünü belirtebilir ve
çeşitli olanakların olumlu ve olumsuz yönlerine
değinebilir.

Yetkin Dil Kullanımı
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Bağımsız Dil
Kullanımı
B1

A2

Temel Dil Kullanımı

A1

Anlaşılır ve ölçünlü bir dille konuşulduğunda, iş, okul,
boş zaman etkinlikleri vb. gibi bilinen şeyler söz
konusu olduğunda, konuşmanın ana hatlarını
anlayabilir. Öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu
ülkeye yaptığı yolculuklarda karşılaştığı çoğu
zorlukların üstesinden gelebilir. Bilinen konularda ve
ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve bağlantılı
olarak ifade edebilir. Deneyim ve olaylar hakkında
bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini
anlatabilir, tasarı ve görüşlerinin kısa gerekçelerini
gösterir ya da bunlara açıklamalar getirebilir.
İlgi alanıyla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan
anlatımları (örneğin, kişi ve aileyle ilgili bilgileri,
alışveriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Bilinen alışılmış
konularda, doğrudan doğruya bilgi alışverişi söz
konusu olduğunda, alışılagelmiş, basit durumlarda
kendini ifade edebilir. Geçmişi, eğitimi, çevresi ve
doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit
dilsel araçlar yardımıyla anlatabilir.
Somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan, bilinen
günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp
kullanabilir.
Kendini
tanıtabilir,
başkalarını
tanıştırabilir. Başkalarına, kendileri hakkında
(örneğin, nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ve
nelere sahip oldukları) sorular yöneltebilir ve sorulan
benzeri soruları yanıtlayabilir. Karşısındaki kişiler
yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyorlar ve de
yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit yollardan
anlaşabilir.

Dinleme, mesajları algılayabilme ve göndericiye tepki verebilme kabiliyetidir.
Kalıcı dil öğreniminin oluşmasında verimli dinlemenin büyük yeri vardır. Konuşma;
ritmin, ses üretiminin, tonlamanın ve sözcük haznesinin bir araya gelmesinden oluşan
bir beceridir. Üçüncü beceri olan okuma, okunulan parçaları anlamlandırmaya dayanan
bir kavrama etkinliğidir. Son olarak yazma, kişinin duygu ve fikirlerini kâğıda dökerek
ifade etmesidir (Mert 2014, 23-26). Tüm dil öğretim süreçlerinde olduğu gibi Türkçenin
ana dili olarak öğretiminde de yabancı dil olarak öğretiminde de bu becerilerin
kazanılması amaçlanmaktadır.
Barın (2004, 22-24) yabancılara Türkçe öğretiminde, kişilerin dili kapsamlı bir
şekilde öğrenimini sağlamayı ve bunu kalıcı kılmayı hedefleyen bazı temel ilkeler
oluğunu belirtmiştir. Bu ilkelerden ilkinin, planlama oluğunu söyler. Bu ilke, hangi
hedef kitleye ne sürede ve hangi ihtiyaca yönelik olarak bir eğitim sürecinin
gerçekleşeceğini planlamakla ilgilidir. İkinci ilkenin dört temel beceriyi dikkate almak
oluğunu, bu ilkenin öğretimin başlangıcından itibaren dikkate alınmasının şart olduğunu
ifade eder. Üçüncü ilkenin dil öğretiminde öğrencilerin anlayabileceği ve çevre ile
ilişkilendirebileceği bir şekilde basitten karmaşığa, somuttan soyuta gitmek olduğunu
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söyler. Dördüncü ilkenin, öğrenciye her seferinde sadece tek bir yapıyı sunmak
olduğunu, Türkçe öğretiminde bir dil bilgisi konusunun öğrenciye kavratılmadan başka
birine geçilmemesi oluğunu belirtir. Ayrıca tek seferde birçok konuyu öğretmenin,
öğrenen kişinin konuyu yeterince anlamamasına veya başka konularla karıştırılmasına
neden olabileceğini, bunun önüne geçmek için de yapıların teker teker verilmesi
gerektiğini vurgular. Beşinci ilkenin, verilen bilginin pratik ve hayata uygun olması
olduğunu söyler. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bir bireyin günlük hayatta dili
kullanabilmesini sağlamak gerektiğini ifade eder. Altıncı ilke, öğrencileri aktif hale
getirmek ve onları dil öğretiminin içine sokarak öğrenimlerini en etkili şekle sokmaktır.
Bu ilkede, bireyin dikkat süresinin 20 dakikadan kısa olduğunun da göz önünde
bulundurulması gerektiğini söyler. Yedinci ilke, bireysel farklılıkların dikkate
alınmasıdır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen her öğrencinin kültürel, ekonomik,
sosyal durumlarının birbirinden farklı olduğunu ve bunun Türkçe öğretiminde dikkate
alınması gerektiğini söyler. Sekizinci ilkenin ise duyu organlarını kullandıran araçlardan
öğrencilerin yararlanmasını sağlamak olduğunu, günümüzde iletişim araçlarının çok
göz önünde bulunduğunu, televizyon, bilgisayar, telefon vb. araçlar kullanılarak
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin çok daha etkili ve kalıcı bir hale
getirilebileceğini ve bununla beraber dört temel becerinin kullanımının da
arttırılabileceğini belirtir.
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar daha çok bilgiye ihtiyaç
duyarlar ve öğrenmek istedikleri bilgilere anında ulaşabilirler. Son yıllarda teknolojinin
kullanımında artış olması eğitimde bireyselliğe yol açmıştır. Kişiler bireysel olarak
telefon ve bilgisayar uygulamalarından, teknoloji kullanılarak hazırlanmış oyunlardan
eğitim amacıyla faydalanmaktadırlar. Bu da eğitimde farklı bir sektörün gelişmesine
neden olmuştur.
2. Mobil Uygulamalarla Dil Öğretimi
Dumanlı Kadızade (2015, 744), yabancı dil öğretiminin sadece sınıf içindeki
etkinliklerle yeterli olmadığını sınıf dışına da taşınması gereken bir öğretim olduğunu
ifade eder. Ancak sınıf içinde kullanılan materyalleri sınıf dışına taşımak mümkün
değildir. Ama akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlar teknolojinin yaygınlaştığı
günümüzde neredeyse herkes tarafından taşınmaktadır. Bu nedenle dil öğretimi akıllı
telefon, tablet, bilgisayar uygulamalarına yansımıştır. ‘Buna Mobil Destekli Dil
Öğretimi’ denir. ‘Mobil Destekli Dil Öğretimi’nin avantajları ve dezavantajları
bulunmaktadır. Ancak iyi hazırlanmış bir akıllı telefon, tablet, bilgisayar uygulamasıyla
bu dezavantajları en aza indirmek ve avantajlarını arttırmak mümkündür. ‘Mobil
Destekli Dil Öğretimi’ yabancılara Türkçe öğretiminde son zamanlarda kullanılmaya
başlanmıştır. Ancak yeterli sayıda ve nitelikte uygulamalar mevcut değildir.
Dumanlı Kadızade (2015, 744), mobil destekli dil öğretiminde avantaj olarak sınıf
ortamının dışında da kullanılabilen eğitim materyalleri olduğuna dikkat çeker. Sınıf
ortamının dışında kullanılması, kişiye istediği zaman ve ortamda kullanma imkânı
sağlar. Ancak Mobil destekli Dil öğretim programlarının tek avantajı taşınabilir olması
değildir.
Edgar Dale (Dale, 1969; aktaran Heinich ve diğerleri, Yalın, 2003), yaşantılarla
kavramların oluşumu arasında bir ilişki olduğunu belirterek öğrenmenin somuttan
soyuta doğru gerçekleştiğini belirtir ve yaşantı konisi adını verdiği bir model geliştirir.
Yaşantı konisinin dayandığı bilimsel araştırmalara göre insanlar öğrendiklerinin
%83’ünü görerek, %11’ini işiterek, %3,5’ini koklayarak, %1,5’ini dokunarak ve %1’ini
tat alma duygularıyla öğrenirler. Zamanı sabit tutmak kaydıyla Okuduklarımızın
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%10’unu, İşittiklerimizin %20’sini, gördüklerimizin %30’unu, hem görüp hem
işittiklerimizin %50’sini, söylediklerimizin %70’ini, yapıp söylediklerimizin %90’ını
hatırlamaktayız (Yalın 2003, 21). Buna göre bireyin bizzat yaparak ve yaşayarak yaptığı
öğrenme daha kalıcı olmaktadır. Akıllı telefon ve bilgisayar uygulamaları da bireye
sanal olarak deneyim imkânı sunmakta, öğrenmeyi somutlaştırmaktadır. İyi hazırlanmış
bir dil öğretim uygulamasında kişi görme, işitme hatta uygulama fırsatına sahip olur.
Böylece öğrenmenin %90’nı sağlanmış olur. Ayrıca kişinin kendi özgür iradesi ile bir
uygulamaya başlaması ve öğretimine bu uygulamayla devam etmesi onun öğrenmeye
hazır ve açık olduğunu gösterir. Kişinin öğrenirken eğlendiği de düşünülürse başarılı bir
öğrenme sağlamak mümkündür.
Bilgisayar destekli eğitim teknolojilerinde olduğu gibi telefon ve bilgisayar
uygulamaları çoklu öğrenme ortamı sağlayarak farklı zekâ türlerindeki kişilerin
öğrenmelerini destekler. Kişilerin öğrenme hızları aynı değildir. Bireysel öğreneme
ortamı sunduğu için herkes kendi hızına göre öğrenmesini ayarlayabilir. Hatta tekrar
imkânı bulur. Dil öğretiminde sık tekrarların yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
Bu uygulamaların en makbul olan yanı yanlışa anında geri dönüt vermesidir. Kişi
hata yaptığında anında doğrusunu gösterir. Böylece yanlış öğrenmelerin önüne geçilmiş
olunur.
Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan akıllı telefon uygulamalarına
bakıldığında alıştırma yazılımları dikkat çekmektedir. Alıştırma yazılımları bir kavramı
öğretmek yerine pekiştirmek amacıyla oluşturulmuş yazılımlardır. Alıştırma
yazılımlarında bir konu ile ilgili soru sorma, öğrencinin cevabını doğru ya da yanlış
olarak değerlendirme ve uygun geribildirim verme etkinlikleri yer alır. Bir alıştırma
yazılımının etkili olabilmesi için soruların güçlük düzeyinin sabit tutulması gerekir.
Güçlük düzeyi öğrencinin başarı düzeyine göre arttırılmalıdır. Başlangıçta basit
sorularla başlanmalı sonrasında başarıya göre güçlük düzeyi arttırılmalıdır (Yalın 2003,
176).
‘Duolingo’, ‘Busuu’, ‘Mondly’, ‘Babbel’, ‘Speaky’, ’Learn Turkish’, ‘Yunus Emre
Enstitüsü Türkçe Öğretim Portalı’ gibi birçok uygulama alıştırma yapmaya yönelik
yazılımlardır. Sayısız alıştırma yazılımından en popüler olanları bunlardır. Ayrıca
okuma, konuşma becerileri için de yapılmış uygulamalar mevcuttur. Örneğin; ‘Hello
Talk’ ve ‘Tandem’ uygulamaları konuşma becerilerini geliştirebilmek amacıyla
yazılmış uygulamalardır. Bu uygulamalar yüzü aşkın dilden ana dili konuşurları ile
sohbet etme imkânı sağlar. Dil becerilerini geliştirmenin yanında dezavantajları da
vardır. Kişi tanımadığı kişilerle etkileşime girince güvenlik problemi yaşayabilir. Bu
yüzden 18 yaşından küçük kişiler için uygun değildir. Çocuk bir ebeveyni eşliğinde bu
uygulamalardan faydalanabilir. ‘Lyrics’ içinde şarkı sözlerinin bulunduğu dinleme
becerisini geliştirmeye yönelik bir uygulamadır. ‘Daily Art’ uygulaması aslında sanat
hakkında bilgi vermek amacıyla yapılmış olsa da okuma becerisini kazandırmak
isteyenler için uygun bir programdır. İngilizce, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve
Türkçe olarak klasik, modern ve çağdaş başyapıtlar hakkında kısa hikâyeler sunar.
Görüldüğü gibi sadece bir beceri alanına ya da tümüne yönelik olarak hazırlanmış
telefon ve bilgisayar uygulamaları mevcuttur. Ancak bu uygulamalar yabancılara
Türkçe öğretimi için yeterli nitelikte midir, sorusu araştırmamızın problem cümlesini
oluşturmaktadır.
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YÖNTEM
Türkçe öğrenen yabancılar tarafından Türkçe öğretiminde kullanılan
uygulamalardan en çok tercih edilenleri tespit etmek amacıyla bir anket uygulandı.
Tespit etme sırasında programların indirilme sayıları dikkate alınmadı. Bunun nedeni
bu programlar başka dilleri öğrenmek isteyenler tarafından da indirilmesidir. Çalışma
evreni olarak sosyal medyada Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların oluşturdukları üç
farklı grup platformu seçildi. Google Formlar vasıtasıyla hazırlanan anket, bu
platformlarda paylaşıldı ve kişilerin cevaplamaları istendi. En çok tercih edilen mobil
uygulama veya bilgisayar uygulaması/uygulamaları tespit edildi. Böylece, çalışma
yapılacak uygulama/uygulamalar belirlenmiş oldu.

Resim 1: Anket Çalışması
Mobil uygulamalardaki etkinlik ve ölçme değerlendirme araçları Avrupa Dilleri
Ortak Çerçeve Programına uygunluğu ve materyal hazırlama yöntem ve teknikleri
açısından değerlendirildi.
BULGULAR
Yapılan anket 38 kişi tarafından cevaplandırılmıştır. 38 kişinin 15’i kadın ve 23’ü
erkektir. Çalışma evrenini oluşturan kişiler 18 ile 36 yaş aralığındadır.
‘Türkçe öğrenmek için bir telefon ya da bilgisayar uygulaması/oyunu kullanıyor
musunuz’ sorusuna 34 kişi evet, 4 kişi hayır yanıtını vermiştir. Böylece Türkçe
öğrenmek isteyen kişilerin birçoğunun mobil uygulamaları veya bilgisayar
uygulamalarını Türkçe öğrenmek için yaygın bir araç olarak kullandıkları tespit
edilmiştir.
‘Neden Türkçe öğrenmek istiyorsunuz?’ sorusuna bir kişi birden fazla yanıt
verebilmektedir (Grafik 1). Buna göre 38 kişiden 61 yanıt alınmıştır. ‘Türkiye’de
yaşamak istiyorum.’ seçeneğine 11 yanıt, ‘Türkiye’de okumak istiyorum.’ seçeneğine 34
yanıt, ‘Türkiye’ye göçmen olarak geldim.’ seçeneğine 3 yanıt, ‘Türk
dizilerinden/filmlerinden/kitaplarından etkilendim.’ seçeneğine 6 yanıt, ‘Türk
kültüründen etkilendim.’ seçeneğine 6 yanıt verilmiştir. Bir kişi diğer seçeneğine
‘Türkiye’de okuyorum.’ yanıtını vermiştir. Buna göre Yabancıların Türkçe öğrenmek
istemelerinin en önemli nedenlerinden birinin Türkiye’de eğitim almak olduğu
görülmüştür.
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Grafik 1: Neden Türkçe Öğrenmek İstiyorsunuz?
‘Türkçe öğrenmek için en çok hangi telefon veya bilgisayar
uygulaması/uygulamalarını kullanıyorsunuz?’ sorusu yine birden çok yanıtın
olabileceği bir sorudur. Buna göre 38 kişiden toplam 63 yanıt alınmıştır. Bunlardan 7
tanesi diğer seçeneğine ‘Youtube’, ‘Google Translate’, ‘Tureng’ seçeneklerini ekleyerek
işaretlemiştir. Ancak ‘Youtube’ internet sitesi, ‘Google Translate’ çeviri programı ve
‘Tureng’ de sözlük uygulaması olduğundan değerlendirme dışı bırakılmıştır. 15 kişi
tarafından ‘Learn Turkish’ programının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunu 14 kullanım
ile ‘Duolingo’ izlemektedir. ‘Busuu’yu 4, ‘Mondly’yi 1, ‘Babbel’i 1, ‘Speaky’yi 9,
‘Yaşar Üniversitesi Türkçe Öğreniyorum’u 3 ve ‘Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim
Portalı’nı 9 kişi kullandığını ifade etmiştir.
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Grafik 2: Türkçe Öğrenmek İçin En Çok Hangi Telefon veya Bilgisayar
Uygulamasını/Oyununu Kullanıyorsunuz?
‘Bu uygulama/uygulamaları ne sıklıkla kullanıyorsunuz?’ sorusuna 38 kişi yanıt
vermiştir. Bunlardan 14 kişi bu uygulama/uygulamaları her gün kullandığı, 18 kişi
haftada bir/birkaç kere kullandığını belirtmiştir. Bu yanıtlardan diğer seçeneğine yanıt
verenler ise 6 kişidir. Diğer seçeneğinden verilen cevaplar ‘Haftada en azından dört
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gün’, ‘Eskiden fazla kullanıyordum, şu an gerek yok.’, ‘Gerektiğinde.’, ‘Daha önce
kullanıyordum. Bu arada kullanmıyorum.’dur.
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Her gün
Haftada
bir/birkaç kez

10

Haftada en az
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Grafik 3: Bu Uygulama/Uygulamaları Ne sıklıkla Kullanıyorsunuz?
‘Kullandığınız uygulama/uygulamalardan memnun musunuz?’ sorusuna 38 kişi
yanıt vermiştir. Kişilerden 32’si evet, 6’sı ise hayır cevabını vermiştir.
‘Memnunsanız bunun nedeni nedir?’ sorusu, birden fazla yanıt verme imkânının
olduğu bir sorudur. Buna göre 32 kişiden toplam 108 cevap gelmiştir. Verilen yanıtların
19’u ‘İyi Türkçe öğretiyor.’ seçeneğini, 20’si ‘Sıkıcı değil.’ seçeneğini, 8’i ‘Tasarımı
dikkat çekici.’ seçeneğini, 17’si ‘Dinleme etkinlikleri var.’ seçeneğini, 14’ü ‘Yazma
etkinlikleri var.’ seçeneğini, 9’u ‘Konuşma etkinlikleri var.’ seçeneğini, 9’u ‘Okuma
etkinlikleri var.’ seçeneğini, 11’i ise ‘Eğitici videolar var.’ seçeneğini işaretlemiştir.
Diğer seçeneğinde ise 1 kişi, ‘Faydalı.’ yanıtını vermiştir. Buna göre kişilerin
uygulamalarda okuma, yazma, dinleme ve konuşma etkinliklerinin olmasına dikkat
ettikleri görülmüştür. Ayrıca sıkıcı olmamasına da dikkat etmektedirler.
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Grafik 4: Memnunsanız Bunun Nedeni Nedir?
‘Niçin bu uygulama/uygulamaları tercih ettiniz?’ sorusu birden fazla yanıtın
verilebileceği bir sorudur. Buna göre 38 kişiden 46 yanıt gelmiştir. Verilen yanıtların
20’si ‘Bana önerildi.’ seçeneğini, 19’u ‘Kendim araştırdım.’ seçeneğini ve 7 kişi
‘Tasarımı ilgimi çektiği için tercih ettim.’ seçeneğini işaretlemiştir. Buna göre; kişilerin
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Türkçe öğrenmek amacıyla nasıl Türkçe öğrenebilirim şeklinde bir araştırmaya girdiğini
ve kendisi için faydalı olabilecek program aradığı görülmüştür.
25

20

20

19
Bana önerildi.

15

Kendim araştırdım.

10

7

5

Tasarımı ilgimi çekti.

0

Grafik 5: Niçin Bu Uygulama/Uygulamaları Tercih Ettiniz?
‘Daha önce kullanmış olduğunuz fakat memnun olmadığınız için sildiğiniz Türkçe
öğreten bir dil uygulaması var mı?’ sorusuna 38 kişi yanıt vermiştir. Yanıt verenlerden
22 kişi hayır ve 16 kişi evet demiştir.
‘Varsa nedir?’ sorusu birden fazla yanıtın verilebileceği bir sorudur. Buna göre
18 kişiden 26 yanıt gelmiştir. Verilen yanıtların 6’sı ‘Duolingo’, 2’si ‘Busuu’, 4’ü
‘Speaky’, 7’si ‘Learn Turkish’, 2’si ‘Türkçe Öğreniyorum (Yaşar Üniversitesi)’, 2’si
‘Türkçe Öğretim Portalı (Yunus Emre Enstitüsü)’ seçeneğini işaretlemiştir. 2 tanesi de
diğer seçeneğine ‘Youtube’, ‘Tureng’ seçeneklerini ekleyerek işaretlemiştir. Ancak
‘Youtube’ internet sitesi ve ‘Tureng’ de sözlük uygulaması olduğundan dolayı
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Görüldüğü gibi en çok tercih edilen ‘Duolingo’ ve
‘Learn Turkish’ programları aynı zamanda en çok memnun kalınmayıp silinen
programlardır.
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Grafik 6: Daha Önce Kullanmış Olduğunuz Fakat Memnun Olmadığınız İçin
Sildiğiniz Türkçe Öğreten Bir Dil Uygulaması Varsa Nedir?
‘Böyle bir uygulama varsa memnun kalmayıp silme nedeniniz nedir?’ sorusu
birden fazla yanıtın verilebileceği bir sorudur. Buna göre 24 kişiden 41 yanıt gelmiştir.
Verilen yanıtların 11’i ‘Sıkıcıydı.’ seçeneğini, 5’i ‘Yeterli bilgi yoktu.’ seçeneğini, 6’sı
‘Yeterince öğretici değildi.’, 2’si ‘Çok zaman alıcıydı.’, 1’i ‘Çok zorlayıcıydı.’, 2’si ‘Çok
kolaydı.’, 4’ü ‘Paralıydı.’, 1’i ‘Görsel tasarımını beğenmedim.’, 2’si ‘Bilgi yanlışı
vardı.’, 7’si ‘İhtiyaçlarıma cevap vermiyordu.’ seçeneğini işaretlemiştir. En çok
memnun kalınmayıp silinen program olan Learn Turkish sıkıcı olduğu, yeterince
öğretici bulunmadığı, ihtiyaçlara cevap vermediği ve çok kolay bulunduğu için kişiler
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tarafından silinmiştir. En çok silinen ikinci program olan Duolingo da yeterince öğretici
bulunmadığı, sıkıcı olduğu, ihtiyaçlara cevap vermediği gerekçeleriyle silinmiştir.
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Grafik 7: Böyle Bir Uygulama Varsa Memnun Kalmayıp Silme Nedeniniz
Nedir?
Anket sonuçlarına bakıldığında Learn Turkish ve Duolingo uygulamaları en çok
tercih edilen uygulama olmuşken aynı zamanda da en çok beğenilmeyen silinen
programlar da olmuşlardır.

Resim 2: Learn Turkish
Learn Turkish adlı uygulamada Türkçede en çok kullanılan 9000 kelime ve deyim
bulunmaktadır. Çevrimdışı da kullanılabilen uygulamada iki dilli bir yaklaşım
bulunmaktadır.
Yönergeler ve ara yüzü kişinin belirlediği bir dilde -kişinin ana dili veya seçtiği
başka bir dilde- olabilir. Bu anlamda uygulama 32 dili desteklemektedir. Kelimeler
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fiiller, sıfatlar, zaman, sayılar, alışveriş vb. kendi arasında kategorilere ayrılmıştır.
Kelimelerin üstüne tıklandığında kelimenin söylenişine yer verilir. Ayrıca kelimenin
içinde geçtiği birkaç cümle örneği bulunur. Ancak kelimenin anlamı uygulamada
bulunmamaktadır. Kişi kelimenin anlamına bakmak için sözlük veya başka bir
uygulama kullanmak durumundadır. Bu durum öğrenen kişinin motivasyonunu
düşürebilir. Kategorilerin her birinde sınav bulunur. Sınavda kelimelerin yazılışı karışık
olarak verilir ve düzeltilmesi istenir veya kelime dinlenir ve yazılmaya çalışılır. Ancak
bu sınavlarda çok fazla soru bulunması kişiler için caydırıcı olabilir. Zira kategorilerdeki
kelime sayısına göre 45, 60, 198 sorudan oluşan sınavlar bulunmaktadır.
Uygulama kullanılmadığı durumlarda bildirim olarak telefona kelime
göndermektedir. Bu kelimenin üstüne tıklandığında uygulama sayfasına yönlendirir.
Oradan kelime ile ilgili örnek cümlelere ve kelimelerin söylenişine ulaşılabilir. Ancak
uygulama kelime gönderme işini çok sık aralıklarla yapmaktadır. Bu durum kişinin bir
kelimeyi öğrenmeden başka bir kelimeye geçmesine neden olur. Sonuç olarak uygulama
dil öğretim uygulaması değil de kelime öğretim uygulamasıdır. Kelime öğretimi dil
öğretiminde en önemli öğelerden biridir. Bu anlamda bir uygulamanın olması, eksik
yanları bulunmasına rağmen olumludur.

Resim 3: Duolingo
Duolingo’da 7 seviye vardır. Her bir seviyede farklı konular üzerine etkinliklerin
bulunduğu alt başlıklar bulunur. Duolingo’da iki dilli bir yaklaşım söz konusudur.
Yönerge, dönütler ve sorular kişinin tercih ettiği bir dilde verilmektedir. Türkçe
öğrenmek isteyenler için sadece İngilizce-Türkçe bir kullanım mevcuttur. Türkçe
kursunu seçince, ekranda iki seçenek çıkar. İlk seçenekte Türkçe öğrenmeye yeni
başlandığı işaretlenirse ilk seviye olan “Başlangıç” seviyesinden başlanır. Diğer
seçenekte ise, Türkçe öğrenmeye yeni başlanılmadığı ve bazı konular üzerinde bilgi
sahibi olunduğu işaretlenir. Bu seçildiği takdirde Duolingo kişiyi kısa bir sınava sokar,
bu sınavın amacı Duolingo’ya başlamadan önceki ön bilgileri ölçmektir. Bu kısa sınavın
sonunda kişi Türkçe düzeyine göre öğrenmeye daha ileri seviyelerden başlayabilir, aynı
zamanda alt seviyelerdeki etkinliklere de girebilir. Böylece Türkçeyi biraz da olsa
bilenler için sıkıcı olması engellenmiş olur. Ayrıca dil öğretiminin temel ilkelerinden
ilki olan ihtiyaca yönelik olarak bir eğitim sürecinin gerçekleşeceğini planlamak ilkesine
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bir adım atılmış olunur. Sınav sonucunda kişinin dil seviyesinden etkinliklere başlaması
sağlanır.
Yedi seviyeden ilki olan başlangıç seviyesinin alt başlıklarından biri ‘temel
bilgiler’ dir. Bu alt başlıkta bulunan etkinlikler kısa ve basittir. Konu olarak ekmek, su
ve elma gibi kelimeler üzerinden gidilmiştir ve emir cümleleri kullanılmıştır. Bununla
birlikte ‘ve, veya’ gibi bağlaçlar da vardır. Başlangıç seviyesinde ismin belirtme hali
gibi konular bulunmakla birlikte tanışma, özür dileme ve teşekkür etme vb. ile ilgili bazı
kalıplar ve bunlarla ilgili etkinlikler vardır. Duolingo’da üçüncü ilke olan, dil
öğretiminde öğrencilerin anlayabileceği ve çevre ile ilişkilendirebileceği bir şekilde
basitten karmaşığa, somuttan soyuta gitme ilkesine uygun bazı etkinliklerin bulunduğu
görülmüştür. Ancak literatürdeki Türkçe öğretim ders kitaplarına bakıldığında (Ankara
Üniversitesi Hitit, İstanbul Üniversitesi Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı, Yedi İklim)
belirtme hali (-i) en son öğretilen hal ekidir. En başta bulunma hal eki (-da)
öğretilmektedir. Belirtme hali (-i)’yi öğrenmek daha zordur. Bu durum basitten zora
ilkesine ters düşmektedir. Bu seviyedeki bir alt başlık da ‘yemekler’dir. Fakat bu alt
başlıkta sadece herkesin bildiği yiyeceklere -Örneğin pizza, hamburger- yer verilmiş,
Türk kültürüne özgü yemeklere yer verilmemiştir. Ancak daha sonraki seviyelerde Türk
kültürüne özgü farklı unsurlara yer verilmiştir. Buna, Türk evlerinin neredeyse hepsinde
domates salçası ve dolma gibi yiyecekler tüketilmesi, Türk evlerinin neredeyse hepsinde
halı bulunması örnek olarak verilebilir.
Başlangıç seviyesinden sonraki seviye olan birinci seviyeye geçildiğinde ise
sahiplik ekleri, bulunma ekleri, soru cümleleri gibi konularla beraber sayılar ve giysiler
alt başlıkları da bulunur.
İkinci seviyede zaman ve zamanla ilgili sorular, ismin “-den” hali, birliktelik,
renkler ve aile gibi alt başlıklar bulunmaktadır.
Üçüncü seviyede zarflar, nesneler, gelecek ve geçmiş zaman gibi başlıklarla
birlikte yolculuk, insanlar ve eğitim gibi alt başlıklar da vardır. Üçüncü seviye hem
gelecek hem de geçmiş zamanla ilgilendiğinden dolayı Türkçe öğrenmeye çalışan birey
için yorucu olabilir.
Türkçe öğretim ders kitaplarına bakıldığında (Ankara Üniversitesi Hitit, İstanbul
Üniversitesi Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı, Yedi İklim) gramer yapısı olarak
gelecek ve geçmiş zaman, şimdiki zamandan sonra verilmektedir. Çünkü şimdiki
zaman; gelecek, geniş ve şimdiki zaman için kullanılabilen bir gramer yapısıdır. Şimdiki
zamanı öğrenen kişi bu üç zamanı kullanabilme imkanına sahip olur.
Dördüncü seviyede öneri cümleleri, terk edilmiş alışkanlık bildiren cümlelerin
kullanımı, soyut nesneler ve sağlık alt başlıkları vardır.
Beşinci seviyede isim cümlelerinde ‘iken’ kullanımı, yeterlilik fiilinin kullanımı,
gereklilik kipinin kullanımı vardır. Bunlarla birlikte politika, doğa, sanat ve spor alt
başlıkları da bulunmaktadır.
Seviyelerden ilki başlangıç seviyesi olduğu için yedi seviye olmasına rağmen,
altıncı seviye son seviyedir ve burada dolaylı anlatım cümleleri, zarf-fiil kullanımı,
bilim, iş gibi alt başlıklar vardır. Bununla birlikte ‘Türkiye’ isimli bir başlık da bulunur,
bu alt başlıktan sonra herhangi bir konu yoktur.
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Resim 4: Etkinlik Örnekleri
Etkinlikler genellikle bir görsel ve Türkçe ismi eşleştirme, boşluk doldurma, kısa
cümleler oluşturma vb. tarzı etkinliklerdir. Konuşma etkinlikleri de vardır. Bu
etkinliklerde okunuşu verilen bir Türkçe kelimenin tekrar edilmesi istenir. Eğer
konuşmak için uygun ortam yoksa, ‘Şimdi konuşmaya müsait değilim.’ seçeneği
seçilerek etkinlik atlanabilir. Bu konuşma etkinlikleri az olduklarından dolayı konuşma
yeteneğini geliştirmek açısından yetersiz kalır. Ayrıca Duolingo tarafından yapılan
okunuşlar genellikle doğal değildir, mekanik bir ses kullanılmıştır, bu da kişiye samimi
gelmeyebilir. Bununla birlikte birçok seslendirmede vurgu ve tonlama hatası
bulunmaktadır.
Yazma etkinliklerinde Türkçesi verilen bir kelimenin İngilizcesinin veya
İngilizcesi verilen bir kelimenin Türkçesinin yazılması istenir. Bu yazma etkinlikleri,
metin yazma şeklinde değildir, sadece cümle veya kelime yazma şeklindedir. Eğer
yazılan cümlede veya kelimede küçük yazım yanlışları varsa uygulama bunu görmezden
gelir. Örneğin ‘içmek’ yerine ‘icmek, ıçmek’ yazılırsa yazılan kelime doğru kabul edilir
fakat yazıma dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen bir uyarı metni görülür.
Metin veya paragraf okuma etkinlikleri ilk seviyelerde veya ileri seviyelerde yoktur.
Etkinliklerin çoğunluğu ilk başta kısa olan ve seviyeler yükseldikçe uzayıp daha da
karmaşıklaşan cümlelerden oluşur. Bu yüzden dili öğrenen birinin okumasını
geliştirmesi açısından pek bir şansı yoktur. Duolingo’nun verdiği cümlelerin
birçoğunun sadece bir kalıbı anlatmak amacıyla oluşturulduğu bellidir çünkü birçok
etkinlikte anlamsız cümleler bulunabilir. Örneğin, “Yaşlıyız ve açız.”. Bu cümleleri
Türkçe dilini yeni öğrenen birinin günlük hayatında kullanmasına gerek yoktur. Bu
durum yabancılara Türkçe öğretme ilkelerinden olan beşinci ilkeye bireyin günlük
hayatta dili kullanabilmesi ilkesine uygun değildir.
Bazı etkinliklerdeki cümle şekilleri veya kelimeler birden fazla kullanılabilirler.
Bu tekrar yapmak ve daha iyi hatırlamak açısından yararlı olabilir fakat aynı bilgilerin
içine bir şey katmadan yenilenmesi kişinin motivasyonunu olumsuz etkileyebilir.
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Duolingo, görsel tasarım açısından iyi bir şekilde düzenlenmiştir. Estetik açıdan
güzel olmakla beraber tasarımları kişiyi uygulamayı indirmeye ve devam etmeye teşvik
eder. Hatta
Duolingo’da etkinliklerin arasına konulmuş olan bazı kısa animasyonlar, Türkçe
öğrenen bireyin motivasyonunu arttırır. Bu animasyonlarda Duolingo’nun maskotu olan
yeşil baykuş etkinliklerin aralarında motivasyon verici dönütler verir. Bunun dışında
Duolingo’daki bir başka özellik de tasarlanmış olan ‘Liderlik Panosu’nun bulunmasıdır.
Bu panoda dil öğrenen başka kişilerle yarışılır ve etkinlik yaparak alınan puanlarla
tabloda yükselme sağlanır. İlk ona girmeyi başaran kişi panoda rütbe atlar, yani bir
ligden üst lige geçiş yapar. Bu da dil öğrenenleri teşvik etmek için bir yoldur. Ayrıca
‘başarılar’, ‘taçlar’, ‘günlük hedefler’ ve ‘seriler’ gibi kişiye bir başarı hissiyatı
verdirmeyi amaçlayan özellikler de vardır. Eğitim öğretimde vazgeçilmez olan
motivasyon verme sağlanmış olur. Ancak bu motivasyon sistemi kimi zaman amacının
aksine motivasyon düşüşüne sebep olabilir. Kullanıcılardan kimi için motivasyon
kaynağı puan tablosu, kimi için kazanılan elmaslar, kimi için günlük seri olabilir veya
birkaçı birden olabilir. Günlük seriyi motivasyon kaynağı olarak seçen biri günlük
serisini kaybettiğinde motivasyonunu da kaybedebilir ya da puan tablosunda geride
kalan kişi bir alt lige düştüğünde aynı şeyi hissedebilir. Böylece motivasyon kaynağı
birdenbire motivasyonu düşüren bir araç haline gelebilmektedir.
Duolingo’nun olumsuz yönlerinden biri de can sistemidir. Her beş saatte
yenilenen beş tane can vardır ve bu canlar yanlış yapılan etkinliklerde kaybedilir. Can
almak için ya sürenin dolması beklenmeli ya bazı özel etkinlikler yapılarak can
kazanılmalı ya da verilen elmaslardan harcanmalıdır. -Elmaslar Duolingo’nun para
birimidir, bazı güçlendirmeleri yapmada kullanılır ve günlük hedefler tamamlandığında
kazanılır.- Bu canların yeniden dolmasının çok uzun zaman alması kişi için sıkıcı ve
caydırıcı olabilir.
Duolingo'nun etkinliklerinde, etkinlik bitirildiğinde doğru veya yanlış yapıldığını
bildiren bir bildirim kutusu vardır. Bu bildirim kutusu soru yanlış yapıldığında kırmızı
olur ve doğru cevap neyse onu gösterir. Eğer doğru yapılırsa yeşil olur. Bu bildirim
kutusunun sağ üst köşesinde iki küçük simge vardır. İlk simge bir bayrak şeklindedir ve
bir geri bildirim butonudur. Buna tıklandığında yapılan etkinlikte bir sorun olup
olmadığını sorar ve eğer bir sıkıntı varsa -Etkinlikteki bir yazım yanlışı, etkinliğin eksik
olması, çok tekrarlanması veya hakaret içermesi vb.- bu bildirilebilir. Diğer simge bir
konuşma baloncuğudur ve yorum bırakılmasına yarar. Yorum bırakılarak eğer etkinlikle
veya bir konuyla ilgili herhangi bir soru varsa bu sorulabilir ve diğer kullanıcılardan bir
yanıt alınabilir.
Sonuç olarak bakıldığında Duolingo ‘Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi’ ne uygun bir kazanım listesine sahiptir. Ancak Türkçe öğretimi için özel
noktalara dikkat edilmemiştir. Örneğin şimdiki zaman kipinin ve bulunma hal ekinin
daha önce kullanılması gibi. Evrensel kurallara uyulmuşken yerel özellikler göz ardı
edilmiştir. Çoğu etkinliklerde başlangıç seviyesinde somut ihtiyaçları
karşılamamaktadır. Ayrıca motivasyon sağlama unsurları çok fazla kullanılmıştır, bu
durum motivasyonun düşmesine sebep olabilir. Etkinliklerde seslendirmeler mekanik
bir sese sahip olduğu için içten gelmemektedir ve vurgu ve tonlamalarda sıkıntı
bulunmaktadır. Türk kültürünün özelliklerine fazla yer verilmemiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Günümüzde çeşitli sebeplerle Türkçe öğrenmek isteyen birçok kişi
bulunmaktadır. Türkçe öğrenmek isteyenlerin çoğu Türkiye’de eğitim almak
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istemektedir. Türkçe öğrenmek isteyen kişiler kendi kendine Türkçe öğrenebilmek için
çeşitli uygulama arayışına girmiş ve bazı uygulamaları tercih etmiştir. Bunlardan en
fazla kullanılan Learn Turkish ve Duolingo’dur. Ancak yine en çok memnun
kalınmayan uygulamalar da bunlardır. Yapılan incelemede Learn Turkish
uygulamasının sadece kelime öğretim uygulaması olduğu görülmüştür. Duolingo daha
geniş kapsamlıdır. Ancak gerek dinleme gerek yazma etkinliklerinin yetersiz olması,
Türkçenin özel niteliklerine uygun olmaması ve Türk kültürü hakkında fikir vermemesi
bakımından eleştirilmiştir. Ayrıca motivasyon sağlamak için sık sık pekiştireç kullanımı
motivasyon sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Aynı konuyu çok fazla tekrar ettiği,
yeterince öğretici bulunmadığı, ihtiyaçlara cevap vermediği gerekçeleriyle sıkıcı
bulunmuştur. Türkçe öğrenmek isteyenler için mevcut olan uygulamaların Türkçe ye
uygun olmadığı, yeterli olmadığı görülmüştür.
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