Eğitim

Kıymetli Meslektaşlarım;
Türkçe günümüzde giderek artan bir taleple dünyanın birçok yerinde ilgi görmektedir.
Tarihi ve kültürel zenginliklerimizin yanı sıra ekonomik gelişmeler ülkemize ve dilimize olan ilgiyi de
artırmaktadır.
Türkçeyi öğrenmek isteyenler için enstitümüz birçok çalışma yapmakta ve bu alanda çalışan akademisyenlere de destekler vermektedir.
Türkçenin en güzel konuşulduğu şehir İstanbul’da bu sertifika eğitimini yapmak için titiz bir çalışma
yaptık.
İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi ile birlikte hazırladığımız bu program bu sahada çalışacak siz değerli meslektaşlarımın gelişimine katkı sağlayacaktır.
Sizlere başarılı bir eğitim süreci diliyor ve Türkçemiz için hayırlı olsun diyorum.
Prof. Dr. Hayati Develi
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
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TARİH/SAAT

SEMİNER  HOCASI

17  Kasım  Pazartesi                                  
14.00  –  16.00
18  Kasım  Salı                                
Yrd.  Doç.  Dr.  Mehmet  Yalçın  
14.00-‐16.00
Yılmaz
19  Kasım  Çarşamba                    
Dr.  Fatma  Bölükbaş
14.00-‐16.00
20  Kasım  Perşembe                
Dr.  Fatma  Bölükbaş
14.00-‐16.00
21  Kasım  Cuma                    10.30-‐
Doç.  Dr.  Mustafa  Altun    
12.30
21  Kasım  Cuma                    14.00-‐
Doç.  Dr.  Latif  Beyreli
16.00
24  Kasım  Pazartesi                
Emine  Doğan  Hoşoğlu
14.00-‐16.00
25  KasımSalı                                      
Yrd.  Doç.  Dr.  Bekir  İnce
14.00-‐16.00
26  Kasım  Çarşamba                    
Doç.  Dr.  Şükran  Dilidüzgün
14.00-‐16.00
27  Kasım  Perşembe                 Yrd.  Doç.  Dr.  Mehmet  Yalçın  
14.00-‐16.00
Yılmaz
28  Kasım  Cuma                      
Prof.  Dr.  Cemal  Yıldız
14.00-‐16.00
01  Aralık  Pazartesi                
Dr.  Şaban  Çobanoğlu
14.00-‐16.00
02  Aralık  Salı                                
Prof.  Dr.  Selahattin  Dilidüzgün
14.00-‐16.00
03  Aralık  Çarşamba                  
14.00-‐16.00
04  Aralık  Perşembe                  
14.00-‐16.00
05  Aralık    Cuma                      
10.30-‐12.30
05  Aralık    Cuma                      
14.00-‐16.00

Doç.  Dr.  Asuman  Akay  Ahmed
Doc.  Dr.  Nezir  Temur
Esra  Yılmaz
Doç.  Dr.  Mustafa  Kurt

KURUMU

KONU
AÇILIŞ  TÖRENİ

İstanbul  Üniversitesi

Küreselleşme,  Dil  Politikaları  ve  Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe

İstanbul  Üniversitesi

  Avrupa  Dilleri  Öğretimi  Ortak  Çerçeve  Metni  ve  Türkçe  Öğretimi

İstanbul  Üniversitesi
Sakarya  Üniversitesi

Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Kullanılabilecek  Yöntem  ve  Teknikler
Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Sorunlar  ve  Dört  Temel  Dil  Becerisinin  
Geliştirilmesi  

Marmara  Üniversitesi

Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Dil  Bilgisi  Öğretimi

İstanbul  Şehir  Üniversitesi Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Okuma  Becerisinin  Geliştirilmesi
Sakarya  Üniversitesi

Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Dinleme  Becerisinin  Geliştirilmesi

İstanbul  Üniversitesi

Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Yazma  Becerisinin  Geliştirilmesi

İstanbul  Üniversitesi

Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Konuşma  Becerisinin  Geliştirilmesi

Marmara  Üniversitesi

İki  Dillilik  ve  Türkçe  Öğretimi

Yunus  Emre  Enstitüsü

Yetişkin  Eğitiminde  İnsan  Unsuru:  Yönetsel  ve  Psikolojik  Boyut

İstanbul  Üniversitesi

Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Dil  Kültür  İlişkisi

Marmara  Üniversitesi

Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Yaratıcı  Dramanın  Kullanımı

Gazi  Üniversitesi

Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Tematik  Yaklaşım  ve  Kelime  Öğretimi

İstanbul  Üniversitesi

Örnek  Ders  Anlatımı  (A1-‐A2)

Gazi  Üniversitesi

Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Sınıf  İçi  İlişkiler

Eğitim Programı

08  Aralık  Pazartesi                
10.30-‐12.30
08  Aralık  Pazartesi                
14.00-‐16.00
09  Aralık  Salı                          
10.30-‐12.30
09  Aralık  Salı                            
14.00-‐16.00
10  Aralık  Çarşamba              
10.30-‐12.30
10  Aralık  Çarşamba              
14.00-‐16.00
11  Aralık  Perşembe              
10.30-‐12.30
11  Aralık  Perşembe            
14.00-‐16.00
12  Aralık  Cuma              
10.30-‐12.30
12  Aralık  Cuma              
14.00-‐16.00

Kursiyerlerin  Ders  İzlemesi
SINAV
Kursiyerlerin  Ders  İzlemesi
Yrd.  Doç.  Dr.  İrfan  Şimşek

İstanbul  Üniversitesi

Yabancılara  Türkçe  Öğretiminde  Ölçme  ve  Değerlendirme

Yrd.  Doç.  Dr.  Osman  Coşkun Marmara  Üniversitesi

Dil  Becerilerine  Göre  Materyal  Hazırlama  Teknikleri  Kullanımı

Funda  Keskin

İstanbul  Üniversitesi

Dil  Becerilerine  Göre  Materyal  Hazırlama  Atölye  Çalışması

Yrd.  Doç.  Dr.  Dilek  Fidan

Kocaeli  Üniversitesi

Yabancılara  Türkçe  Öğretiminde  Sınav  Hazırlama  ve  Uygulama  Esasları

Funda  Keskin

İstanbul  Üniversitesi

Soru  Hazırlama  Atölye  Çalışması

İrem  Damla  Özen

İstanbul  Üniversitesi

Yabancı  Dil  Olarak  Türkçe  Öğretiminde  Eğitici  Oyunlar
KAPANIŞ  TÖRENİ

Küreselleşme, Dil Politikaları ve
Yabancı Dil Olarak Türkçe
Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ
Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni dünya, ulusların dışarıya açılmasını sağladı. Türkiye iki kutuplu dünyanın ortasında içine kapanmış bir ulus devlet iken bugün ekonomik ve kültürel alanlarını
genişletmiştir. Türkiye’nin jeo-stratejik ve jeo-kültürel derinliği bu tarihsel gidişatı zorunlu kılmaktadır.
Dışa açılmanın ve dışarıda var olmanın ön koşulu ise kültürel zenginlik ve bu zenginliği aktaracak öncü
adımlardır. İşte Türkçe burada politik-kültür bir argüman olarak öne çıkmaktadır. Dil öğretimi ise dünya
ekonomisi içinde kimi ülkeler için hatırı sayılır bir ihracat kalemi olarak görünmektedir ki bu da işin
önemli bir boyutudur.
Türkiye’de henüz 25 yıllık bir geçmişe sahip olan Yabancılar İçin Türkçe Öğretmenliği, kariyer basamağı olarak yeterince bilinmese de küreselleşme sürecinde Türkçe öğretmenleri için giderek önem
kazanmaktadır. Bu seminerde üzerinde durulacak başlıklar:
• Modern Çağda Dil Eğitimi
• Politik-Kültür Argüman Olarak Dil Eğitimi
• Bir Ekonomik Değer Olarak Dil Eğitimi
• Türkçenin Sınırları
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Eğitim

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni
ve Türkçe Öğretimi
Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ
Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil
öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa
Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı oluşturmuştur. Bugün
tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework) diller için belirlenmiş değerlendirme ve referans sistemidir.
Bu programda dil düzeyleri,
• Temel kullanıcı (A1 ve A2 düzeyleri)
• Bağımsız kullanıcı (B1 ve B2 düzeyleri)
• Usta kullanıcı (C1 ve C2 düzeyleri)
biçiminde belirlenmiştir.
Bu seminerde, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre her bir dil düzeyindeki öğrencinin
sahip olması gereken dil becerileri hakkında bilgi verilecek ve bu programa göre Türkçenin öğretiminde
hangi düzeylerin hangi temaları/konuları/yapıları içermesi gerektiği üzerinde durulacaktır.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Kullanılabilecek Yöntem ve Teknikler
Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ
Bilindiği gibi dil öğretimi, diğer derslerin öğretiminden farklı yöntemler / teknikler gerektiren çok
boyutlu bir iştir. Bir dilin gerek anadil olarak gerekse yabancı dil olarak öğretiminde, dinleme-konuşma-okuma ve yazmadan oluşan dört temel beceriyi geliştirmeye ve bütünleştirmeye yönelik çaba
harcanmaktadır. Ancak, bir dilin yabancı dil olarak öğretiminde bu dört beceride aynı anda ilerlemek
oldukça güçtür. Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin dil düzeyleri arasındaki farklılıkları azaltmak ve her
öğrencinin derse eşit katılımını sağlamak amacıyla bir takım yöntem ve tekniklerin kullanımına gereksinim vardır.
Bu seminerde Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farkları
belirginleştirilerek, Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesi konusundaki temel yaklaşım ve
yöntemler üzerinde durulacaktır. Türkçe öğretiminin yöntem, teknik, kavram, ilke, ortam ve dayanakları; öğrenme-öğretme süreçleri; okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde
kullanılacak öğretimsel işler tanıtılacaktır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yararlanılabilecek
yöntemlerin sınıf içi kullanımına ilişkin uygulamalar yapılacaktır.
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Eğitim

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Sorunlar Ve Dört Temel Dil Becerinin
Geliştirilmesi
Doç. Dr. Mustafa ALTUN
Bu seminer dersinde Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma, yazma, dinleme ve okuma
becerilerine yönelik sorunlar ele alınacaktır. Hâlihazırdaki Türkçe öğretim setleri bu beceriler açısından
karşılaştırılacak, seviyelere uygun sözlükler, okuma kitapları, akademik Türkçe gibi alanlardaki eksiklikler dile getirilecektir, örnek materyaller üzerinden sorunlar somutlaştırılacaktır. Dersin sonunda bu
sorunların çözümü için neler yapılabilir sorusuna öğrencilerle birlikte cevap aranacaktır.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Dil Bilgisi Öğretimi
Doç. Dr. Latif BEYRELİ
Dil bilgisi öğretimi gerek ana dili öğretiminde gerekse yabancı dil öğretiminde tartışılagelen bir konu
olmuştur. Bu bağlamda dil öğretiminde dil bilgisinin yeri konusu, aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde
teorik olarak ele alınacaktır:
• Dil bilgisi tanımı ve türleri
• Dil bilgisi kaynakları
• Dil bilgisi öğretiminin tarihçesi
• Dil öğretim yöntem ve yaklaşımları
• Ana dili olarak Türkçenin öğretiminde dil bilgisinin yeri
• Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde dil bilgisinin yeri
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Eğitim

Yabancı Dil Olarak Türkçede
Okuma Becerisinin Geliştirilmesi
Emine Hoşoğlu DOĞAN
Bu derste, yabancı dil olarak Türkçede okuma ve okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesine yönelik teknikler, malzemeler ve uygulamalar üzerinde durulacaktır. Okuma becerisi ile hedeflenen genel
ve düzeylere uygun kazanımların neler olduğu ve okuma becerisinin yazma, konuşma, dinleme becerileri ile etkileşimi tartışılacaktır. Yeterlik hedeflerine uygun metin secimi örneklendirilecek, farklı tür ve
içerikte metinleri okuma, çözümleme ve kullanma stratejileri ile sözvarlığının geliştirilmesine yönelik
uygulamalar ve kaynaklar ele alınacaktır.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE
Ders kapsamında öncelikle dil öğretiminde dinleme becerisinin önemi üzerinde durulacaktır. Dinleme türleri ve dinleme aşamaları detaylı şekilde betimlenecek ve dinleme becerisi bağlamında temel
yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikler konusunda bilgi verilerek dinleme ortamının taşıması gereken
özellikler üzerinde durulacaktır.
Dinleme becerisi, diğer beceriler gibi, kendine özgü materyallerle kazandırılması gereken bir beceridir. Dolayısıyla materyallerin seçimi, hazırlanması ve uygulanmasına yönelik genel bilgilendirme
yapılacak ve dinleme becerisine ilişkin adaylarla değişik atölye çalışmalarına yer verilecektir.
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Eğitim

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
Doç. Dr. Şükran DİLİDÜZGÜN
Çağdaş dilbilimsel yönelimler sonucu sözcük ve tümcelerin tek başlarına anlamları olmadığı ve belli
bir bağlam içinde anlam kazandıkları için, “dilin bir bağlam içinde kullanılması” şeklinde tanımlanan
“metin”, iletişimin birimi sayılmaktadır. Bu yüzden dilin temel becerileri olan anlama (okuma, dinleme)
ve anlatma (konuşma ve yazma) aslında metin çözümleme ve metin üretme biçiminde algılanmalıdır.
Metinler iletişimsel amaçlarına göre farklı yapılar içerdiklerinden türsüz metin yoktur; bu nedenle de
dil öğretimi metin türü edinci geliştirme olarak algılanmalıdır. Yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesi de
öncelikle okuma-anlama etkinliklerinde metin yapısının ve türe özgü özelliklerin saptanmasını koşullar.
Bu bağlamda, yazma eğitimi bir süreç olarak düşünülmeli ve öğrencinin bu süreci yaşayarak yazmayı
öğrenmesi hedef alınmalıdır. “Öğrenmek için yazma” ile “Yazmak için yazma” kavramları birbirinden
ayrılmalıdır. Süreç odaklı yazma, farklı metin türleriyle çalışma ve yaratıcı yazma çalışmalarını temel
alan bu derste; bir yazma programındaki temel noktalar açıklanacak, yazma becerisini geliştirmeye
yönelik olarak yazma alışkanlığı geliştirme uygulamaları örneklendirilecektir. Yazma edincini geliştirmek
amacıyla öncelikle okuma metinleri üzerine yapılan çözümleme ve metinden yola çıkarak üretme etkinliklerinin ardından yazma süreci aşamalarında uygulanacak etkinlikler ele alınacaktır.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi
Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ
Türkçe sözlü geleneğin hâkim olduğu zengin kelime kadrosuna sahip bir dildir. Konuşma eğitimiyle
kastedilen ise insanın duygu ve düşünce ve isteklerini rahat ifade eder hale gelmesidir.
Çocuklar aile çevrelerinden belli konuşma alışkanlıkları kazanarak okula gelirler. Ailenin gelenek,
görenek ve alışkanlıkları sınırı içinde doğal bir konuşma eğitiminden geçerler.
Okul eğitiminde ise konuşma becerisindeki eksiklikler ve yanlışlıklarının düzeltilmesi ve konuşmasının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin kendini ifade edebilmesi için fırsat verilmesi kolaydan
zora giden bir dizi çalışmanın yapılması gerekmektedir. Gerçekleştireceğimiz bu eğitimde öğrencilerin
konuşma becerisini kazanması için hangi tekniklerin ve etkinliklerin uygulanabileceği anlatılacaktır.
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Eğitim

İki Dillilik Ve Türkçe Öğretimi
Prof. Dr. Cemal YILDIZ
Kimliğin gelişmesi, yerleşmesi, güçlenmesi aynı zamanda ana dili aracılığı ile gerçekleşir. Bunun
yanı sıra ana dili, çocuğun bilişsel yetilerinin gelişmesi, olgunlaşması açısından büyük önem taşır. Dil,
düşünceyi yalnızca taşıyan, ileten bir araç olmayıp, düşünceyi yeniden yapılandıran, onu tamamlayan
temel bir işlevsel yetidir. Kişinin bilişsel yetileri, yani dikkat, algılama, bellek, düşünme, öğrenme, yargılama, gerçeği arama ve değerlendirme gibi yetileri, bir toplumda ana dilinin zenginliği ve kullanılması
oranında gelişmektedir.
Bu nedenle iki dilli ortamlarda, özellikle de ana dilin gelişimine olanak tanımak, o dille eğitim görmek, yaşamla diyaloğu o dil üzerinden sürdürmek önemlidir. Özellikle çocukluk çağında dilde yaşanabilecek bir sakatlanma, düşünce dünyasını bir bütün hâlinde sakatlayabilir. Hele ki, hiçbir dili tam olarak
kullanma ve yaşama imkânı bulamayan, “iki arada” kalan çocuklar için sorunlar çok daha boyutludur.
Bu nedenle dile müdahale, yaşamın bütününe müdahale sayılır.
Bu seminerde, yurt dışında ana dili Türkçe öğretimindeki gelişmeler ve yeni yaklaşımlar ele alınacak
ve ana dili Türkçe eğitimindeki problemler ortaya konarak bilimsel temellere ve çağdaş gelişmelere
göre nasıl yapılması gerektiği yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanılarak irdelenecektir.
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Yetişkin Eğitiminde Yönetsel Ve Psikolojik Boyut
Dr. Şaban ÇOBANOĞLU
• İnsani Münasebetlerin Temel Özellikleri
• Duygu – düşünce ve davranış koordinasyonu
• Algı zemini ve bu zemini bozan gürültüler
• İş hayatında duygusal saldırılar ve tipolojisi
• Seçilmiş ve odak olmanın önemi
• Motivasyon konusunda efsaneler ve gerçekler
• Motivasyon teorileri
• Motivasyon düşüklüğünün nedenleri
• Liderlik ve Liderlik teorileri
• Liderlikte güç ve dayanakları
• Potansiyel Liderlik için temel özellikler
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Eğitim

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Dil-Kültür İlişkisi
Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN
Küreselleşmenin etkileri ve teknolojinin baş döndüren bir hızla gelişmesi bir yandan dünyayı giderek
küçültmekte, bir yandan da coğrafi uzaklığa ya da yakınlığa bakılmaksızın farklı ulusları, farklı kültürleri,
farklı dinleri ve dilleri bir araya getirmektedir. Bu durum, dillerin yabancı dil öğretilmesindeki amaç ve
anlayışları da etkileyerek değiştirmiş ve dil öğretiminin, daha doğrusu bir dilin yabancı dil olarak öğretilmesinin sınırlarının genişletilmesine neden olmuştur. Böylece dil-kültür ilişkisi daha çok sorgulanır ve
araştırılmış olmuş, dilin kültür bağlantısı bütün yabancı dil öğretimi alanlarını da etkilemeye başlamıştır.
Yapılacak olan eğitim etkinliğinde bu çerçevede öncelikle dil-kültür ve düşünce ilişkisi kurulduktan
sonra kültürlerarasılık kavramı bir metnin çözümlenmesi ve üzerine yapılacak tartışmayla belirginleştirilecektir. Bundan sonra da Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi bağlamında kültür ve ülke bilgisi alt
başlıkları irdelenmeye başlanacaktır. Bunları da şöyle sıralamak olanaklıdır: Ders ve çalışma kitaplarında
sergilenen insan tipolojisi, amaç kültürdeki/dildeki (bu dilin konuşulduğu ülke ve ülkelerdeki) gündelik
yaşam biçimleri ve pratikleri, amaç kültüre ait coğrafyaya özgü ekonomik yaşamın yanı sıra coğrafi
özellikler, toplumsal ilişkiler ve toplumsal yaşamı belirleyen etkiler, amaç kültüre ilişkin kültürel uygulama biçimleri (gelenekler, sanat ve edebiyat, gençlik kültürü) gibi öğeler örnekler ışığında incelenecektir.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Yaratıcı Dramanın Kullanımı
Doç. Dr. Asuman AKAY AHMED
• Yaratıcı Dramanın Tanımı
• Yaratıcı Dramada Öğretmenin Rolü
• Yaratıcı Dramada Öğrencinin Rolü
• Yabancı Dil Dersindeki Dramada Uygulanması Gerekli Düzenlemeler
• Yabancı Dil Dersindeki Dramada Etkinliklerinin Uygulanmasındaki Aşamalar
• Yaratıcı Dramaya Bağlı Olarak Uygulanan Tekniklerin Özellikleri
• Yaratıcı Dramanın Yabancı Dil Öğretiminde Uygulama Alanları
• Yaratıcı Dramanın Yabancı Dil Öğretiminde Etkileri
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Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde
Tematik Yaklaşım Ve Kelime Öğretimi
Doç. Dr. Nezir TEMUR
• Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde dil evrensellerinin, temel seviyede kullanılarak dil kodlamalarının ileri seviyelere doğru sistematik yapılandırılması için tematik yapıların nasıl oluşturulması
gerektiği,
• Tema evrenlerinin hangi unsurlarla yapılandırılması gerektiği,
• Bir tema evreninde temel dil becerileri arasında etkileşimin nasıl sağlanması gerektiği,
• Dil bilgisi öğretiminin yerinin ne olduğu,
• Bağlama göre kelimelerin kazandığı yeni anlamların seviyelere göre nasıl verilmesi gerektiği
• Kelime öğretiminde dikkat edilmesi gereken hususların ne olduğu
• Kelime öğretiminde kelimeler arası anlam ilişkilerinin hiyerarşik sırasının nasıl olması gerektiği…
gibi konular ve uygulamadaki karşılıklarının örnekler üzerinde açıklanması seminerin içeriğini oluşturmaktadır.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Sınıf İçi İlişkiler
Doç. Dr. Mustafa KURT
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde; dil motivasyonunun sağlanması, sağlıklı ve güvene dayalı
bir öğrenme ortamının oluşturulması için kursiyerlerin yaş gruplarına, ülkelerine ve değerlerine göre
değişen bir iletişim dili ve öğretim yöntemi benimsenmesi gerekmektedir. Bu seminerde, özellikle hiç
Türkçe bilmeyen kursiyerlerle sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için gerekli ilke ve yaklaşımlar anlatılacak, örnek uygulamalar üzerinden pratiğe dönük bilgiler sunulacaktır.
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Yabancılara Türkçe Öğretiminde
Ölçme Ve Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. İrfan ŞİMŞEK
• Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Temel Kavramlar
• Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler
• Ölçme Araç ve Yöntemleri
• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Test Planı Basamakları
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Dil Becerilerine Göre Materyal
Hazırlama Teknikleri Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Osman COŞKUN
• Yabancılara Türkçe Öğretiminde materyal hazırlamanın genel ilkeleri
• Dört temel dil becerisine yönelik materyal hazırlamada izlenecek yol
• b1-Dinleme
• Konuşma (Sözlü anlatım, Karşılıklı konuşma)
• Okuma
• Yazma
• Materyal hazırlamada destek seçimi
• Gerçek materyallerin kullanımı
• Materyal değerlendirme ölçütleri
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Dil Becerilerine Göre Materyal
Hazırlama Atölye Çalışması
Funda KESKİN
Yabancı dil öğretiminde materyaller, öğretimi ve öğrenimi destekleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde materyal geliştirme, öğretim tekniklerine paralel
olarak her geçen gün gelişmekte, öğretim ve öğrenim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Dolayısıyla günümüzde öğretim materyalleri geliştirme, başlı başına bir uzmanlık dalı olmuştur.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine yönelik eğitim materyalleri, hedef kitlenin değişik duyularına
hitap ederek onlara çoklu öğrenme imkânı sunmalı, öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeylerine göre
uygun seçilmeli, bireysel farklılıkları dikkate almalı, öğrenciyi aktifleştirmeye yönelik, yaşayarak öğrenme ilkesine göre tasarlanmalı, dikkat çekiciliği yanında kolay kullanılabilir ve kolay anlaşılır olmalıdır. Bu
seminerde Avrupa Ortak Çerçeve Metninde yer alan okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarındaki
hedef dil becerilerine uygun materyaller hazırlanacak olup bu materyallerin yukarıda belirtilen materyal
hazırlama ölçütlerine uygun olup olmadığı tartışılacaktır.
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Yabancılara Türkçe Öğretiminde
Sınav Hazırlama Ve Uygulama Esasları
Yrd. Doç. Dr. Dilek FİDAN
1. Sınav Türleri
- Seviye Belirleme Sınavı
- Kur Sonu Sınavları
- Yeterlilik Sınavı
2. Temel Becelerilere Yönelik Sorular ve Dikkat Edilecekler
-Okuma
-Yazma
-Dinleme
-Konuşma
3. Sınavların Uygulanışı ve Değerlendirilişi
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Soru Hazırlama Atölye Çalışması
Funda KESKİN
Eğitim ve öğretimde sınavlar ve sınav süreci, yabancı dil öğretimin programlanması, uygu-lanması
ve yöntem seçimi kadar önemlidir. Yabancı dil öğretim sürecinde temel amaç, öğrencilerin istenilen
hedeflere ulaşmalarının sağlanması olduğundan öğretim aşamasında, belirli aralıklarla sınavlar yoluyla
ölçme ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirilir. Tüm öğretim programlarında olduğu gibi yabancı dil
öğretiminde de ölçme-değerlendirme işleminin gerçekleşmesi ayrıntılı bir çalışmaya dayanır. Ancak
dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ölçme-değerlendirmenin nasıl olması gerektiğinin tam olarak
saptanmasıdır. Bu doğrultuda bu seminerde Avrupa Ortak Çerçeve Metninde yer alan okuma, yazma,
dinleme ve konuşma alanlarındaki hedef dil becerilerine ölçülmesine yönelik sınav hazırlama çalışması
yapılacak ve üretilen sorular ölçme-değerlendirme kriterleri bakımından değerlendirilecektir.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Eğitici Oyunlar
İrem Damla ÖZEN
Yabancı Dil Eğitiminde oyun tabanlı öğretim yöntemleri kullanmanın pek çok yararı bulunmaktadır. Öğrencilerin dikkatini çekerek derse katılımlarını artırmakta, öğrenme deneyimlerine pozitif katkıda
bulunmakta, deneme-yanılma yöntemleriyle bilginin anlamlı olmasını sağlamakta ve öğrenilen bilgileri
arkadaşça bir ortamda pekiştirmektedir. Eğitimin içeriğinde aşağıdaki konulara uygulamalı olarak yer
verilecektir.
• Dört temel beceriye yönelik (Okuma- Dinleme- Yazma- Konuşma) eğitici etkinlikler
• Kelime bilgisini geliştirilmesi için oyunlar
• Öğrencilerin ilk derslerde kaynaşmasını sağlayan etkinlikler
• Grup çalışmaları ve eşli çalışmalar için etkinlikler
• Online oyunlar
• Öğrenciler için dönemlik proje çalışmaları
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Prof. Dr. Cemal YILDIZ
1964 yılında Düzce’de doğdu. İlköğrenimini bu ilde, orta öğrenimini Bolu ve Almanya’da tamamladı.
1988 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1989
yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’na Araştırma
Görevlisi olarak girdi. Aynı üniversiteden 1992’de yüksek lisans, 1994 yılında doktora derecesini aldı.
1996 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent unvanını alan Yıldız, 2004 yılında profesör oldu. Hâlen aynı üniversitede öğretim üyesidir. Aynı zamanda Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini
de ifa etmektedir.
Yurtdışındaki üniversitelerinde dilbilim, yabancı dil ve ana dili öğretimi konularında araştırmalar yapan yazarın, dilbilim, metindilbilim, dil edinimi, yabancı dil ve ana dili öğretimi konularında kitapları,
uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış çeşitli makale ve bildirileri bulunmaktadır. Hâlen Marmara
Üniversitesi’nde ve Yeditepe Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü seviyelerinde Dil Edinimi, Yabancı Dil
Öğretim Yöntemleri, Dilbilim ve Metindilbilim dersleri vermektedir.
Almanca ve İngilizce bilen Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN
1960 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bursa ve Almanya’da sürdürdü. 1985 yılında
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1987’de İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini, 1994 yılında da “Yazın Eğitiminde Çocuk ve Gençlik
Yazını” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2000 yılında Türkçe Eğitimi bilim dalında Doçent unvanı
aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne atandı,
2007 yılında profesörlüğe yükseltildi ve halen aynı bölümde öğretim üyeliği yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi dekanlık görevini 6 yıl sürdürmüştür.
Selahattin Dilidüzgün’ün çalışmaları daha çok kuram ve uygulama boyutuyla edebiyat öğretimi,
çocuk edebiyatı, Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin yetiştirilmesi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.
Çalışmaları arasında, 1996 yılında Yapı Kredi Yayınları arasında yer alan ve 2003 yılında Morpa Kültür
Yayınları tarafından yeniden yayımlanan “Çağdaş Çocuk Yazını-Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım” ile “İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları” başlıklı kitaplar bulunmaktadır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Programı için “Çocuk Edebiyatı”; Sınıf Öğretmenliği
Programı için “İlköğretimde Çocuk Edebiyatı” başlıklı ders kitaplarını hazırlayanlar arasında yer aldı.
Bunun dışında kendisinin çocuk edebiyatı, edebiyat öğretimi ve edebiyatbilimi ile ilgili çeşitli araştırma-inceleme yazıları bulunmaktadır.
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Doç. Dr. Asuman Akay AHMED
Öğrenim Durumu:
Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1978)
Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yeni Türk Dili Anabilim Dalı (1990)
Akademik ve Mesleki Deneyim:
Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü: Türk Dili Okutmanı
(1984-1991)
Cairo University Faculty of Arts The Department of Oriental Languages: Yard. Doç. Dr.(1984-1999),
Doç. Dr. (1999-2008), Prof. Dr. (2008-2010)
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü (2011-)
Akademik İlgi Alanları:
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türk Dil Bilgisi
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Doç. Dr. Latif BEYRELİ
Üniversite eğitimini, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü mezunu olarak 1986 yılında tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini, 1986 yılında, MÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalında “Lehcetü’l-Lügat” adlı teziyle; doktora eğitimini 1994 yılında, MÜ
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalında “Şerifî-Şehname Tercümesi II” adlı teziyle
bitirdi.
1987 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde
araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına, 1998 yılında Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim
görevlisi olarak devam etti. 2001 yılında aynı bölümde öğretim üyesi oldu. 2014 yılında Türkçe Eğitimi
alanında Doçent unvanını aldı. Hâlen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi
Bölümünde bölüm başkanlığı görevi ile yabancılara Türkçe Öğretimi programı koordinatörlüğünü yürütmektedir. Lisans ve lisansüstü programlarda, dil bilgisi ve dil öğretimi alanında dersler vermektedir.
Kitap, makale, bildiri ve seminerleriyle genellikle Türkçenin öğretimi ve ilgili konularda akademik çalışmalarına devam etmektedir.
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Doç. Dr. Şükran DİLİDÜZGÜN
1965 Bursa doğumlu Şükran Dilidüzgün, ilköğretimi 1971-1979 yılları arasında Bursa’da Muradiye İlkokulu ve Muradiye Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise 1979-1983 yılları arasında Bursa Tophane
Teknik Lisesi, Makine Teknisyenliği bölümünde tamamladıktan sonra 1983 yılında Uludağ Üniversitesi,
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisans eğitimine başlamıştır. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü’nde İngilizce okutmanı olarak göreve başlayan araştırmacı şu anda İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Lisans eğitiminden sonra 1992-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Dalında, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinler”
başlıklı yüksek lisans tezini vererek yüksek lisansını tamamlayan Şükran Dilidüzgün, 2003-2008 yılları
arasında da İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda, “Türkçe
Öğretiminde Metindilbilimsel Bağlamda Uygulamalı Bir Yaklaşım” adlı doktora tezi ile doktora eğitimini
tamamlamıştır. Dilidüzgün, 2014 yılında Türkçe Eğitimi alanında doçent unvanını almıştır.
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Doç. Dr. Nezir TEMUR
1975 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen Nezir Temur, Ankara Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimi almıştır. Temur, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2002 yılında Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Tolubay Sınçı başlıklı teziyle yüksek lisans; Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistanda Folklor Çalışmaları ve Politikaları başlıklı teziyle de 2009 yılında
doktora programını tamamlamıştır. 2013 yılında filoloji alanında doçent unvanı alan Temur, halen Gazi
Üniversitesinde öğretim üyesi olarak akademik kariyerine devam etmektedir. Çeşitli bilimsel dergilerde
birçok makalesi bulunan Temur’un halk edebiyatı alanında üç kitabı bulunmaktadır. Temur’un Sovyet
kültür politikalarını konu alan Folklor ve İdeoloji adlı eseri 2011 yılında İLESAM Halk Kültürü dalında
ödüle layık görülmüştür. Ayrıca müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Gazi Üniversitesi TÖMER yayınları
arasında çıkan Yabancılar İçin Türkçe adlı dil öğretim setinin hazırlanmasında hem editör hem de yazar
olarak görev almıştır. Temur’un bazı bilimsel kuruluşlarda ve akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği
bulunmaktadır.

33

Doç. Dr. Mustafa KURT
1977 Balıkesir doğumlu. 1997 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 2001’de yüksek lisansını, 2007’de doktora eğitimini tamamladı. 2013’te Yeni Türk
Edebiyatı alanında doçent unvanını aldı. Mustafa Kurt’un Türk edebiyatı üzerine yazıları Mürekkebin
İzinde (2012), edebiyat üzerine denemeleri ise Anlamı Aramak (2012) adlı kitaplarda toplandı. Son Duvar, Hece, Kitap-lık, E, Hayal, Edebiyat Güncesi, Sonsuzluk ve Bir Gün, Kurgan Edebiyat gibi dergilerde
edebiyat üzerine yazıları yayımlanan Kurt’un, Yeni Türk Edebiyatı ve Türkçenin öğretimine yönelik kitap
ve makaleleri bulunmaktadır. Mustafa Kurt, hâlen Gazi Üniversitesi TÖMER’de çalışmaktadır.
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Doç. Dr. Mustafa ALTUN
1969 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nde bitirdi. Yüksek Lisansını 1996 yılında Prof. Dr. Mustafa Özkan’ın danışmanlığında
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı’nda “İznikli Hümâmî-Sinâme”
adlı çalışmayla tamamladı. Doktorasını 2003 yılında aynı ana bilim dalında Prof. Dr. Mustafa Özkan’ın
danışmanlığında “İbrahim ibn-i Bâli’nin Hikmet-nâme’si (1b-149a)” adlı çalışmasıyla bitirdi. 23.09.2013
tarihinde Filoloji-Türk Dili alanında Doçent oldu. 2014 Şubat ayında Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Bölümü’ne Doçent olarak atandı.
1998 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi
olarak göreve başladı. 2000 yılında geçici maddeyle, 2003 yılında da asaleten Öğretim Görevlisi oldu.
2004 yılında aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 2000 yılından bu yana Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümler ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde dil bilgisi, edebiyat ve eğitim-öğretim derslerini
vermektedir. 2011 Eylül ayından beri Sakarya Üniversitesi’ne bağlı Sakarya TÖMER’in kurucu müdürü
olarak görev yapmaktadır.
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Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Dil
Merkezi’nde Türkçe okutmanı olarak göreve başladı. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde“Türk Dil Politikaları Bağlamında Türk Dil Kurumu 1932-1951” adlı çalışmasıyla doktora unvanını aldı.
2002 yılında İ.Ü. Yabancı Diller Bölümü’nde göreve başladı. 2005 yılında ise Dil Merkezi Türkçe Birim
yöneticiliğine seçildi. Halen İ.Ü. Dil Merkezi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Dil Merkezi öğretim elemanlarıyla birlikte hazırladığı “Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı” İstanbul Üniversitesi Yayınları tarafından basılmıştır. Ayrıca “İstanbul” adlı Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setinin genel yayın yönetmenliğini
üstlenmiştir.
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Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ
1978 yılında Safranbolu’da doğdu. 1998 yılında Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak
çalışmaya başladı. 1998-2001 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde
Yüksek Lisans yaptı. 2001’de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü’nde Öğretim Görevliliğine atandı. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Türkçe
Öğretimi üzerine Doktorasını tamamladı. 2006’da İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Türkçe biriminde çalışmaya başladı. 2007-2008 öğretim yılında Rusya Güney Federasyon Üniversite’sinde görev
yaptı. Yurtdışı dönüşü İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Türkçe Birim Yöneticiliği’ne atandı.
Halen bu görevini ve Ağustos 2010’da atandığı İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkan Yardımcılığı
görevini sürdürmektedir. İngilizce ve Arapça bilen Bölükbaş’ın Türkçe eğitimi alanında kitapları ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.
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Dr. Şaban ÇOBANOĞLU
Dr. Şaban Çobanoğlu 1953 yılında Kastamonu’da doğdu. Tıp fakültesi öğrencisi iken, dil, kültür ve
düşünce tarihine ilgisi nedeniyle, 1974 yılında Hacettepe Sosyal Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi. Aynı Üniversitenin Müzik ve Güzel Sanatlar Fakültesinde tiyatro, imaj ve beden dili
dersleri aldı. Silahlı Kuvvetler’in açtığı sınavı birincilikle kazanarak üniversite öğrenimini askerî öğrenci
olarak tamamladı. 1978 yılında “filolog” unvanı ve “teğmen” rütbesi ile mezun oldu. ABD, Savunma Dil
Enstitüsünde dil ve yöntembilim üzerine eğitimler aldı. Çeşitli askerî orta ve yüksek dereceli öğretim
kurumlarında öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalıştı. 1996 yılında Kıdemli Binbaşı rütbesinde iken,
ordudaki görevini tamamlayarak aynı yıl, Tercüman Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı görevine
başladı. 1999 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’ne katıldı. On yıl kadar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İngilizce öğretmenliği ve “Business English Koordinatörlüğü” görevlerini yürüttü. İşletmelerde
ve endüstriyel ortamda çalışan insanların iş arkadaşları ve kurumları ile sağlıklı iletişim kurabilmeleri için
iş ortamında güven, verimlilik ve etik değerlerin geliştirilmesi gibi konularda yüzü aşkın yazısı ve çok sayıda konferansı bulunmaktadır. Ayrıca, Mobbing: İş yerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri,
Suskunluk Sarmalı ve Siyasal İletişim, 28 Şubat Döneminde Mobbing Mağduru Askerler adlı kitapları
vardır. Halen Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
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Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE
1971 yılında Şemdinli’de doğdu. Saint Joseph Fransız Erkek Lisesinde başlayan orta öğrenimini
İntaş Lisesinde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimine
İstanbul Üniversitesi’nde devam etti. 1999 yılında, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. 1999-2006 yılları
arasında İstanbul’daki değişik okullarda öğretmen ve idareci olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 2004 yılında master derecesi alan
İnce; 2011 yılında aynı bölümden doktora derecesi alarak mezun oldu. 2006 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, yurt dışındaki Türk öğrencilere Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmenliği yapmak üzere
Fransa-Paris’e gönderildi. 5 yıl boyunca yurt dışında yabancılara ve ikidillilere Türkçe öğretti. 2012
yılından beri Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi ile ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler veren İnce, aynı zamanda
Sakarya Üniversitesi TÖMER’de yönetim kurulu üyesidir.
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Yar. Doç. Dr. Dilek FİDAN
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim
Bölümü’nde bitirdikten sonra 2008 yılında ABD’de, University of North Dakota, Summer Institute of
Linguistics’te (SIL) aldığı eğitim sırasında ikinci dil edinimi derslerindeki deneysel çalışmalarda Türkçe
doğal dil konuşuru (language naturer) olarak görev almıştır. 2013’te Syracuse University, ABD’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ortamlarında gözlem ve araştırmalarda bulunmuştur.
Kocaeli Üniversitesi BAP Birimi’nde yürütücüsü olduğu ‘Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Sözlü Düzeltici Dönüt Örüntüleri’ adlı proje tamamlanmış; ‘Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretildiği
Sınıflarda Sınıf İçi İletişim Örüntüleri’ adlı TÜBİTAK projesi devam etmekte olup bu projede araştırmacı
olarak çalışmaktadır.
Türkçeni yabancı dil olarak öğretilmesi ile ilgili yayınları ve çalışmaları olan Fidan, Kocaeli Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretimi Birimi (YATÖB) sorumlusu ve Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
öğretim üyesidir.
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Yrd. Doç. Dr. Osman COŞKUN
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
değişik birimlerinde Türkçe ders kitaplarının hazırlanması ve yazarlık, 2004-2005 ve-2009-20013 yılları
arasında yabancı dil ders kitaplarının hazırlanması ve yazarlık, yabancı dil öğretim programlarının hazırlanması ile test geliştirme birimlerinde yabancı dil sorularının hazırlanması çalışmalarında bulundu.
2005-2006 yıllarında Fas, Rabat, V. Mohammed Üniversitesinde Türkçe okutmanlığı yaptı. Doktorasını
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Bölümünde “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru
Metni (OBM) çerçevesinde Eylem odaklı yöntemin uygulanması” konusunda tamamladı. Yabancılara
Türkçe öğretimi ile ilgili çeşitli çalışmaları vardır. Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Yrd. Doç. Dr. İrfan ŞİMŞEK
2006 yılında İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliğinden mezun olmuştur. Aynı yıl Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2006-2009 yılları arasında İ.
Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans, 2009-2013 yılları arasında Doktora eğitimini tamamlamıştır. Hem Yüksek Lisans hem de Doktora eğitimi süresince Online Ölçme ve Değerlendirme çalışmıştır.
2008 yılında Avustralya Melbourne Üniversitesi tarafından 7 aylığına misafir araştırmacı olarak davet
edilmiş ve orada bulunduğu sure içerisinde yine online ölçme ve değerlendirme alanında çalışmalar
yapmıştır. Online Ölçme ve Değerlendirme, e-Öğrenme, Uzaktan Eğitim, Second Life, 3 Boyutlu Sanal
Öğrenme Ortamları alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından
desteklenen 10’un üzerinde projesi ve Avrupa Birliği tarafından 1 adet projesi bulunmaktadır. Halen
İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde Yardımcı
Doçent olarak çalışmakta ve Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.
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Funda KESKİN
1984’te İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilimi Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Türkçe Biriminde
Türkçe Okutmanı olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil olarak Türkçe Bilim Dalı’nda “Yetişkinlere Yönelik Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Yazınsal Metinlerle Kültür Aktarımı” adlı teziyle tamamladı. 2013 yılında Sakarya Üniversitesinde
Türkçe Eğitimi alanında Doktora çalışmasına başlayan Keskin, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Türkçe
Birimi’nde Türkçe Okutmanı olarak çalışmaktadır. İngilizce bilen Keskin’in yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi alanında bilimsel yayınları bulunmaktadır.
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İrem Damla ÖZEN
1987 yılında Mersin’de doğdu. Lisans eğitimini, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Şu anda Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat alanında yüksek lisans yapmaktadır. Üç yıldır İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde yabancılara Türkçe eğitimi
ve İngilizce alanında dersler vermektedir.
Çalışma alanları: Dijital Okur-yazarlık, Devrik Eğitim ve Yabancı Dil Öğretiminde Eğitici Oyunlar,
E-twinning projeleri.
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Esra YILMAZ
1987 yılında Hollanda’da doğdu. Lisans eğitimini, 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe
Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bölümünde “Ziya Gökalp’ın Şiirlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi” başlıklı teziyle tamamladı. Şu anda Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe
Eğitimi dalında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. İki yıldır İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde yabancılara Türkçe eğitimi alanında dersler vermektedir.
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Emine Hoşoğlu DOĞAN
2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden lisans derecesini, 2004 yılında University of Washington Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyeti Bölümünden yüksek lisans derecesini
aldı. 2002-2007 yılları arasında ABD’de üniversitelerde yabancılara Türkçe dersleri verdi. ACTFL, telc,
NMELRC, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlardan yabancı dil yeterlik sınavları geliştirme ve uygulama
eğitimleri aldı. 2011 yılından bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi’nde yabancılara Türkçe dersleri vermektedir ve halen University of Utah Orta Doğu Merkezinde doktora çalışmalarını devam ettirmektedir.
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