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ÖZET KİTAPÇIĞI 
 

Açılış 
16.00-16.30 

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, Rektör, İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi 

Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

Çalıştay Bildirileri 
I. Oturum 

16.30-16.45 

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Bir 

Kurum Olarak İMÜ TÖMER Örneği 

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK, TÖMER Müdürü, İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi 

 

16.45-17.00 

Doç. Dr. Yakup YILMAZ, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi 

Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

TÖMER’lerde Verilen Sertifika Programları ve Nitelikleri 
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17.00-17.15 

Doç. Dr. Elena OGANOVA, Türk Dil Kurumu Haberleşme 

Üyesi, Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü, Türkoloji Bölümü, 

Moskova Devlet Üniversitesi, Rusya Federasyonu 

Çevrimiçi Ortamda Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi: 

Zorluklar ve Fırsatlar 

 

17.15-17.30 

Arş. Gör. Muhammet CAN, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Uzaktan Eğitimin Kullanımı 

 

17.30-17.45 

Arş. Gör. Mehmet SAVAN, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Arapça Anadilli 

Öğrencilerin Yazılı Anlatımdaki Dilbilgisi ve İmla Hatalarının 

Tahlili 

II. Oturum 

18.00-18.15 

Dr. Öğr. Üyesi Abidin KARASU, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Dil-Kültür İlişkisi ve Bulgaristan’da Türkçe Öğretimine Etkisi 
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18.15-18.30 

Dr. Mirza BAŠIĆ, Türk Dili Bölümü, Zenica Üniversitesi, 

Bosna-Hersek 

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Boşnak Öğrencilerin 

Deyimleri Öğrenmekte Çektiği Zorluklar 

 

18.30-18.45 

Öğr. Gör. Banu ÖZER-GRIFFIN, Yakındoğu Çalışmaları 

Bölümü, Cornell University, ABD 

Sözlü Becerilerin Ölçme ve Değerlendirilmesinde İşlevsel 

Yaklaşım 

 

18.45-19.00 

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZBAY, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Evrensel Dilbilgisi Teorisi ve İkinci Dil Edinimi 

 

19.00-19.30 

Değerlendirme ve Kapanış 
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ 
YÖNTEMLER VE BİR KURUM OLARAK İMÜ TÖMER 

ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi  

ÖZET  

Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi konusunun bir mesele 
olarak ele alınıp üzerinde fikirler üretilmeye başlangıcını 
Tanzimat’a kadar götürmek mümkündür. Ancak Türkçe’nin 
sadeleşme ve millileşme süreci şüphesiz İkinci Meşrutiyet’in 
ilanından sonra düşünce akımlarının İslamcılık, Batıcılık, 
Türkçülük gibi belli dergiler etrafında şekillenmeye başlaması 
ve kamuoyu oluşturmalarıyla olmuştur. Bu uzun geçmişe 
rağmen yabancılara Türkçe öğretmenin bir öğretim meselesi 
olarak esas önemi doksanlı yıllardadır. Türkiye’nin başta Orta 
Asya ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı kıtalarına açılmaya 
başlaması, yine dünyanın farklı ülke ve kıtalarından 
öğrencilerin Türkiye’ye okumaya gelmeye başlaması bu 
konuya daha hassasiyetle eğilmeye vesile olmuştur. Bunun 
neticesi olarak da buralarda okutulacak kitap ve ders 
materyalleri, ders verecek eğiticilerin vasıfları, gelişen 
teknolojinin kullanımı gibi birçok sorun ortaya çıkmıştır. Yine 
bu süreçte Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) kurulmaya ve 
Türkçenin öğretilmesine dair yöntemler tartışılmaya 
başlanmıştır. Türkiye’ye ilginin son yıllarda nasıl büyük bir 
hızla arttığını sadece Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
(YTB) Başkanlığına yapılan burs müracaatlarından bile takip 
etmek yeterli olacaktır. 2012'de 42 bin başvuru alan Türkiye 
Bursları programı, 2019 itibarıyla dünyanın 167 ülkesinden 145 
binden fazla başvuruya ulaşmıştır. Bu bildiride yabancılara 
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Türkçe öğretiminde yeni yaklaşımlar ve Türkçe öğreten bir 
birim olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancılara 
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ 
TÖMER) örneği üzerinde durulacaktır. 
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TÖMERLERDE VERİLEN SERTİFİKA PROGRAMLARI VE 
NİTELİKLERİ 

Doç. Dr. Yakup YILMAZ 

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi  

ÖZET  

Türkçe öğrenmeye artan ilgi, beraberinde siyasetini, 
ekonomisini ve pedagojisini de geliştirdi. Siyasetinin 
gelişmesiyle kültür diplomasisi amacına yönelik Maarif Vakfı 
ve Yunus Emre Enstitüsü etkin biçimde görevini yerine 
getirmektedir. Ekonomisinin gelişmesiyle başta ders kitabı 
yayınları, web siteleri, resmi ve özel üniversitelerin Türkçe 
öğretim merkezlerince açılan sertifika programları 
geliştirilmiştir. Pedagojik tarafında ise Lisans eğitiminde Türk 
Dili ve Edebiyatı (Öğretmenliği) ve Türkçe Öğretmenliği 
bölümlerinde Yabancılara Türkçe üzerine dersler; lisansüstü 
eğitimlerde bu alana yönelik programlar açıldı; ekonomik ve 
pedagojik tarafı da olan sertifika programları açıldı. 
Katılanların ücret ödeyerek belge aldıkları sertifika 
programlarında eğitim veren kurumların her biri farklı 
içeriklerle eğitim vermekte, bir kısmı teorik eğitim, bir kısmı 
sadece teorik ve uygulama, bir kısmı teorik, izleme ve 
uygulama, kalan kısmı da teorik, izleme, uygulama ve materyal 
hazırlama eğitimleri sunmaktadır. TÖMER’ler bünyesinde 
verilen sertifika programlarının çok farklı içeriklerle sunulması, 
bazı eğitimlerin eksik olması sertifika alan katılımcıların tabi 
oldukları eğitimlerde çeşitlilik göstermekte, bu durum verilen 
eğitimlere de yansımaktadır. Buna bir çözüm olması amacıyla 
TÖMER’lerin bir araya gelip verecekleri sertifika 
programlarının içerikleri üzerinde ortak bir metinde uzlaşmaları 
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gerekmektedir. Bu uzlaşı gerçekleşirse ilerleyen zamanlarda 
arada güncellemeler de yapılarak çok daha verimli sertifika 
programları ortaya çıkar, Türkçe öğreticisi olarak Türkçeye 
hizmet edecek katılımcıların nitelikli eğitim almalarının önü 
açılmış olur. 
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ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA YABANCI DİL OLARAK  

TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ: ZORLUKLAR VE FIRSATLAR 

Doç. Dr. Elena OGANOVA 

Türkoloji Bölümü, Moskova Devlet Üniversitesi 

ÖZET  

Çevrimiçi ortama geçildikten sonra hepimizin bildiği 
zorlukların çıkmasıyla beraber fırsatlar da elde edilebilmiştir. 
Bildiride 2020 yılının Eylül sonundan beri Türkçe öğretiminde 
kullandığım çevrimiçi tekniklere değinilecektir. Bu amaçla her 
sınıf için (6-10 kişi) WhatsApp grubu oluşturulmuştur. Her grup 
için çevrimiçi kullanılmak ve WhatsApp’ten paylaşılmak üzere 
özel müfredatlar hazırlanmaktadır. Her gün her gruba bir 
paylaşım yapılmaktadır. Müfredatlar şu kategorilerde 
hazırlanmaktadır: (i) Birbirine nasıl da benziyor (sıkça 
karıştırılan kelimeler), (ii) Eş anlamlılar, (iii) Nüanslarla Türkçe 
dil bilgisi, (iv) Türkçenin ilginç özellikleri, (v) Gazete çevirisi 
ve (vi) İş Türkçesi. Bunun dışına öğrencilere her gün ‘Günün 
kelimesi’ gönderilmektedir. Sonraki dersler için bu özellikleri 
olan cümleler kurulup öğrencilerin sesli veya sözlü olarak 
çevrilmesi talep edilmektedir. Bildiride her çeşit müfredatın 
örnekleri verilip açıklamalar yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 



9 
 

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UZAKTAN 
EĞİTİMİN KULLANIMI 

Arş. Gör. Muhammet CAN 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

ÖZET  

2020 yılı başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 Salgını sebebiyle ülkelerin çoğu öğretim süreçlerini 
uzaktan devam ettirmek zorunda kalmış ve öğretim faaliyetleri 
internet üzerinden canlı bağlantılar yoluyla sürdürülmüştür. 
Benzer bir süreçten geçen Türkiye’de de Mart ayından itibaren 
tüm eğitim kurumları için uzaktan eğitime geçilmiştir. Uzaktan 
eğitim, yabancı dil öğretiminde yıllardır tecrübe edilmektedir. 
Ancak buna rağmen yabancı dil öğretiminin yüz yüze eğitime 
en çok ihtiyaç duyan alanlardan biri olması sebebiyle bu süreçte 
birtakım zorluklar yaşanmıştır. Bu çalışmada, uzaktan yabancı 
dil öğretiminin avantajları, dezavantajları, yaşanan problemler 
ve uygulanabilecek çözümler, İMÜ TÖMER örneği üzerinden 
incelenmiştir. Çalışmada İMÜ TÖMER’de eğitim gören elli 
öğrenci ile yapılan anketler ve derse giren öğretim 
görevlilerinin görüşleri değerlendirilmiş, bu veriler üzerinden 
uzaktan öğretim alanındaki tecrübeler ve farklı kaynakların 
nasıl kullanılabileceği tartışılmıştır. Anket ve görüşmelerden 
alınan sonuçlar, ağırlıklı olarak hem öğrencilerin hem öğretim 
görevlilerinin yüz yüze öğretimi tercih ettiklerini ve uzaktan 
öğretimin etkili olduğuna inanmadıklarını göstermiştir. Bunda, 
en çok öğrencilerin yaşadığı teknik yetersizler ve öz disiplin 
eksiklikleri etkili olmuştur. Öğretim görevlileri ile yapılan 
görüşmelerde, uzaktan öğretim derslerinde kullanılan ek 
materyaller, farklı program ve web sayfalarının derslere 
katkıları tartışılmıştır. Alınan bu sonuçlar üzerinden; uzaktan 
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öğretim derslerinde okuma, dinleme, konuşma ve yazma 
becerilerini geliştirebilmek amacıyla yapılabilecek farklı 
uygulamalar ve derslerde kullanılabilecek web sayfaları 
katkılarına göre değerlendirilmiştir.  
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ARAPÇA 
ANADİLLİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMDAKİ 

DİLBİLGİSİ VE İMLA HATALARININ TAHLİLİ 

Arş. Gör. Mehmet SAVAN 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

ÖZET  
 

Bu çalışma, resmî anadili Arapça olan ülkelerden gelen ve 
Türkçe Yeterlilik Sınavı’na giren öğrencilerin yazılı anlatımda 
yaptıkları en yaygın dilbilgisi ve imla hatalarının tespit ve 
tasnifini amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklemi, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin (TÖMER) 2019 Ağustos-2020 Aralık 
döneminde düzenlediği Türkçe Yeterlilik Sınavı’na katılan ve 
anadili Arapça olan 144 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklemin 
bu şekilde belirlenmesi, 32 oturum halinde düzenlenen bu 
sınavlara katılan toplam 299 öğrencinin yaklaşık yarısını 
Arapça konuşurların teşkil etmesi gibi pratik bir nedenden 
kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle yabancı dil 
öğreniminde dilbilgisi ve imla hatalarının tasnifine dair mevcut 
literatürün özeti verilecek ve hata taksonomisinde hangi tasnifin 
kullanılabileceği belirlenecektir. Bunun ardından, tarama 
yöntemiyle örneklemdeki öğrencilerin sınavların yazılı anlatım 
kısmında en sık yaptığı hatalar tespit edilmeye çalışılacak ve 
önerilen taksonomiye göre çeşitli istatistikler sunulacaktır. Son 
olarak bu hatalardan hangilerinin anadil kaynaklı girişim 
hataları, hangilerinin dil içi hatalar ve hangilerinin gelişimsel 
hatalardan kaynaklanmış olabileceğine dair fikirler öne 
sürülecektir. Çalışmanın bilhassa anadili Arapça olan 
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öğrencilere yönelik yazma becerileri eğitiminde en yaygın 
hataların giderilmesine yönelik materyal geliştirme süreçlerine 
katkısı olacağı düşünülmektedir. 
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DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ VE BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE 
ÖĞRETİMİNE ETKİSİ 

       
 Dr. Öğr. Üyesi Abidin KARASU 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

ÖZET 

Dil, kültürü muhafaza etme ve asırlar boyunca kuşaktan kuşağa 
taşıma görevini üstlendiği için kültür ve dil kavramları 
birbiriyle sıkı sıkıya bağladır. Özellikle dilin söz varlığında 
bulunan kelimeler incelendiğinde bu ilişkinin ne kadar belirgin 
olduğu görülmektedir. Bir halkın geleneklerini, yaşama bakış 
açısını, inançlarını öğrenmek istiyorsanız o dilin söz varlığını 
incelemeniz gerekir. Altı asırdan daha fazla, ortak bir yaşamı 
paylaşmış olan Bulgar ve Türkler, birbirini etkilemiş, özellikle 
baskın ve idareci sınıf olan Türk toplumu Bulgar toplumu 
üzerinde çok derin ve etkisi bugün bile takip edeceğimiz izlerin 
oluşmasına vesile olmuştur. Bu münasebetin sonucu olarak 
Bulgarca ile Türkçe arasında ciddi bir ilişki ve kültür, dil, bilgi 
alışverişi ortaya çıkmıştır. Bu ilişkinin en etkili olduğu 
alanlardan biri de dildir. Bulgarca ile Türkçe arasındaki ilişki 
sadece kelime alışverişi ile sınırlı kalmamış aynı zamanda 
gramatikal boyuta da taşınmıştır. Bu çalışmada Bulgaristan’da 
yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde, bu ilişkiden nasıl 
yararlanılacağı örneklerle ortaya konmaya çalışılacaktır. 
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TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN BOŞNAK 
ÖĞRENCİLERİN DEYİMLERİ ÖĞRENMEKTE ÇEKTİĞİ 

ZORLUKLAR 

Dr. Mirza BAŠIĆ 

Türk Dili Bölümü, Zenica Üniversitesi 

ÖZET 

Deyimler bir kavramı, bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya da 
özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından 
ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu olarak 
nitelendirilmektedir. Başka bir deyişle, deyimler günlük hayatı 
içeren, az sözle çok kavram ve yargının dile getirildiği keskin 
ifadelerdir. Deyimler mecaz anlam taşıyan ve bir milletin 
kültürünü, tarihini, geleneklerini ve adetlerini yansıtan 
kalıplaşmış söz öbekleridir. Deyimlerin anlamını öğrenmek, 
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin karşılaştığı 
zorluklardan biridir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkçe 
deyimlerin Bosna Hersek'te Türkçeyi yabancı dil olarak 
öğrenen öğrenciler tarafından yanlış anlamda kullanılmasının 
sebeplerini tespit etmektir. Bunun yanında, çalışmada bu 
sorunun çözüm önerileri sunulmaktadır.  
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SÖZLÜ BECERİLERİN ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE İŞLEVSEL YAKLAŞIM 

Öğr. Gör. Banu ÖZER-GRIFFIN  

Yakındoğu Çalışmaları Bölümü, Cornell University 

ÖZET 

Bu bildiri, bireylerin öğrendikleri Türkçe ile daha önceden 
pratik edilmemiş veya ezberlenmemiş durumlarda dili nasıl ve 
ne kadar kullanabileceklerini ölçen ve ulusal olarak 
standartlaştırılmış bir kılavuza dayalı mülakat tekniğinin 
uygulanması hakkındadır. Bu teknik tek bir dil öğesinin varlığı 
veya yokluğunu ölçen bir test yerine global perspektif bakış 
açısı ile aynı anda birçok beceriyi kullanabilmelerini sağlayan 
bütünsel test için kullanılmaktadır. Yöntem görüşme/mülakat 
olarak uygulanıp her bir kişi için yaklaşık 30-40 dakika 
sürmektedir. Mülakat boyunca kişiye sorulan sorular belli bir 
düzen içindedir. Ölçüt biçimi genel kurallara dayalı değil 
kriterlere dayalıdır. Sonuç olarak bu test biçimi standart ancak 
interaktif, uyum sağlayabilen ve konuşmacı merkezli olup 
uygulama alanları oldukça fazladır.  
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EVRENSEL DİLBİLGİSİ TEORİSİ VE İKİNCİ DİL EDİNİMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZBAY 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

ÖZET  

Evrensel dilbilgisi teorisi, insanların dil edinimi ile ilgili 
doğuştan gelen yetilere sahip olduğunu öne sürer. Teori esas 
olarak, Wilhelm von Humboldt'un 1830'larda önerdiği dilin 
konuşucularının sonlu sayıdaki araçları ile sonsuz sayıda üretim 
yapabilme fikri üzerine inşa edilmiştir. 1940’lardan itibaren 
önemli ölçüde ilerletilmiş olan teori, özellikle 1990’lardan bu 
yana, “Minimalist Program” çizgisinde geliştirilmektedir. 
Evrensel dilbilgisi teorisi, tüm insan dillerinin gramer 
esaslarının belirli söz dizimsel yapıların ve kısıtlamaların 
tanımlandığı, bir dizi atomik gramer kategorisi ve ilişkilerinden 
oluştuğunu savunur. Özellikle, dilin zihindeki üretim sürecini 
hem üretilmiş olan ortak dil hem de henüz üretilmemiş 
potansiyelleri birlikte düşünerek klasik filolojinin yaptığı, 
bilinen gramer tanımından oldukça farklı bir biçimde işler. 
Teori özellikle şu dört soruya odaklanır: “Dilin bilgisi nelerden 
oluşmaktadır?”, “Böyle bir bilgi nasıl edinilmektedir?”, “Bu 
bilgi nasıl kullanılmaktadır?”, “Bu bilginin malzemesini ve 
kullanımı oluşturan fiziksel mekanizmalar nelerdir ve nasıl 
işlemektedir?”. Böyle bir teorinin ortaya çıkmasının en önemli 
nedenlerinden biri, edinilen soyut bilginin inanılmaz boyuttaki 
sınırsız potansiyelidir. Ana dil konuşucuları, her zaman engin 
bir dil üretim kapasitesine sahiptir; dolayısıyla, bu potansiyelin 
yalnızca öğrenilen ya da duyulan verilerden yapılan 
çıkarsamalara dayanması olası değildir. Önceleri, ikinci dil 
edinimi ve evrensel gramer ilişkisi göz ardı edilse de aslında 
ikinci dil edinimi de birinci dil edinimine benzer aşamalardan 
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geçer. Bu süreçte de ikinci dil öğrenmek isteyen kişiler için 
birinci dildekine benzer bir şekilde, muazzam bir soyut bilgi 
girdisi gerekmektedir. Ayrıca, ikinci bir dil öğrenmeye çalışan 
kişiler, özellikle birinci dilleri ile karşılaştırma süreçleri 
yaşarlar; hatta bazen mantıksal çatışmalar ve tutarsızlıklarla 
karşılaşırlar. Tüm bu yoğun bilgi girdisi ihtiyacına karşın; yine 
de insanlar edindikleri ikinci dili, bazen birinci dilleri ile aynı 
seviyeye bazen de daha ilerisine taşıyabilme potansiyeline 
sahiptir. Sunumumuzda, bu ilişkinin farklı boyutlarına 
odaklanılarak ikinci dil edinim sürecinin aşamaları 
irdelenmiştir.  

 

 

 


