
IV. ULUSLARARASI TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ ARAŞTIRMALARI 
ÇALIŞTAYI 

(27-29 Ekim 2011, Edirne) 
  

BİRİNCİ DUYURUM 

Değerli Araştırmacılar, 

Türk Dil Kurumunun, Türkiye Türkçesi ağız araştırmalarına bir ivme kazandırmak ve alanın 
uzmanları arasında üst düzeyde yoğun tartışma ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla, ülkemizin değişik 
üniversiteleri ile iş birliği hâlinde yürüttüğü ve ilkini 2008 yılında Şanlıurfa’da, ikincisini 2009 yılında Kars’ta, 
üçüncüsünü 2010 yılında Sakarya’da düzenlediği Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları 
Çalıştayı’nın dördüncüsü 27-29 Ekim 2011 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü 
iş birliğiyle Edirne’de düzenlenecektir.  

Çalıştay’da, “Balkan Türk ağızları”, “Türkiye Türkçesi ağız araştırmalarında kullanılan çeviri yazı 
sistemleri” ve “Türkiye Türkçesi ağız sözlükleri” konulu bildirilere yer verilecektir. 

Türkiye Türkçesi ağız araştırmaları ile ilgili çalışmalar yürüten değerli araştırmacıları bu bilimsel 
etkinliğe bir bildiri ile katılmaya davet ediyoruz. 

  

Katılım Şartları: 

1. Çalıştay’a bildiri ile katılmak isteyenler, 150-200 kelimelik bildiri özetlerini 
ttaac4@trakya.edu.tr adresine 4 Temmuz 2011 Pazartesi gününe kadar e-posta yoluyla ekli dosya hâlinde 
gönderebilirler. 

2. Kabul edilen bildiri özetleri, 15 Temmuz 2011 Cuma günü bildiri sahiplerine ikinci duyuruyla 
bildirilecektir. 

3. Çalıştay’a bildiriyle yurt içi ve yurt dışından katılacak olanların konaklama giderleri Çalıştay 
Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Yol giderlerini ise katılımcılar kendileri ödeyecektir. 

4. Çalıştay’da sunulacak bildirilerin son hâlinin 7 Ekim 2011 Cuma gününe kadar 
ttaac4@trakya.edu.tr adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

5. Çalıştay’ın üçüncü günü (29 Ekim 2011), Yunanistan (Batı Trakya)’a günü birlik bir alan 
gezisi düzenlenecektir. Geziyle ilgili yol giderleri Türk Dil Kurumu tarafından karşılanacaktır. Diğer giderler 
ise (yiyecek ve lacivert pasaportu olanlar için vize giderleri) katılımcılar tarafından karşılanacaktır. 
Katılımcılardan hususi (yeşil) pasaporta sahip olanların Yunanistan vizesi almalarına gerek yoktur. 

6. Bildiri metinlerinin basılması planlandığından, basılacak metinlerini tamamlamaları için bildiri 
sahiplerine 30 Kasım 2011 Çarşamba gününe kadar bir aylık süre tanınacaktır. 

7. Çalıştay ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://ttaac4.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 
  
Duyurunun tamamı ekli dosyada yer almaktadır. 
İLETİŞİM 
Adres: Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Merkezi  
Balkan Yerleşkesi                      22030 Edirne 

  Telefon     : +90 284 235 34 58 

Genel 
Ağ 

: http://ttaac4.trakya.edu.tr   Belgegeçer: +90 284 236 31 79 

e-posta : ttaac4@trakya.edu.tr     
 

 
--  
Oğuzhan DURMUŞ 
Trakya Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - EDİRNE 


