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Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Çalıştayı İzlenimlerimiz: 

Antalya Lara'da Prof.Dr. Mustafa Kınsız Hocamız ve ekibinin davetiyle iki gün boyunca 

gerçekleştirilen çalıştay bizler için hayli yoğun ve verimli geçti. Mustafa Kınsız Hocamızın 

mütevazi ve samimi yaklaşımı, ekibinin yakın ilgisi bizleri memnun etti. 

Çalıştayın açılış oturumunda Akdeniz Üniversitesi'nde Türkçe Hazırlık Kursu'na devam eden 

öğrencilerimiz halk oyunları ve tiyarto gösterileri yaptılar. Bu gösteri sonunda doçentlik 

unvanını henüz kazanan Doç.Dr. Fatma Bölükbaş Hocamıza da sürpriz bir kutlama 

gerçekleştirildi. 

Çalıştayda yönetim, program, ölçme ve değerlendirme başlıkları altında üç ayrı grup 

tarafından daha önce hazırlanmış alt soru ve sorunlar tartışıldı. Bu soru ve sorunların yanı sıra 

gruplara katılan hocalarımızın farklı soru ve sorunları da dile getirildi. İkinci gün grup 

moderatörleri değerlendirme oturumunda oturumlarda ortaya çıkan ortak görüşleri çalıştaya 

katılanların huzurunda sundular. Sunumlar sırasında da eleştiri ve katkılar oldu, önerilerde 

bulunuldu. 



Çalıştayda Yrd.Doç.Dr. Güçlü Şekercioğlu Hocamız Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde 

Ölçme ve Değerlendirme başlıklı bir sunum yaptılar. Sonumda Tam Öğrenme yaklaşımı ile 

yabancı dil öğretim süreçlerinin ölçme ve değerlendirilmesi ilişkilendirildi. 

İkinci gün Prof.Dr. Mustafa Kınsız ve Anadolu Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr. Bora Başaran 

hocalarımızın Yabancı Dil Olarak Türkçe Sözlük projesinin sunumu gerçekleştirildi. Bora 

Hocamız sunumda projenin amaçlarını, hedeflerini ve süreçlerini genel hatlarıyla bizlere 

aktardılar. Katılımcı hocalarımız projeye dair eleştiri ve katkılarını dile getirdiler. Betül 

Budak Korkmaz Hocamız Almanya Erfurt Üniversitesi'ndeki Türkçe öğretimi üzerine 

deneyimlerini bizlere aktardılar.  

Çalıştayın değerlendirme oturumunda yönetim, program, ölçme ve değerlendirme konularında 

somut önerilerin aktarılması bizlere gelecek için bir ümit ışığı doğurdu. Özellikle İstanbul Dil 

Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Yalçın Hocamızın bu alanda emek verenlerin bir çatı altında 

toplamayı amaçlayan sivil bir birlik kurulması düşüncesi dikkat çekiciydi. Mehmet Hocamız, 

avukatların Barolar Birliği, mühendislerin Mühendisler Odası gibi birlikleri aracılığıyla 

mesleklerinin sorunlarını ilgili makamlara iletebildikleri, mesleğin standartlarını kurdukları 

komisyonlarla oluşturdukları bu birliklere benzer bir birliğin kurulmasının kaçınılmaz 

olduğunu dile getirdi. 

 

Sakarya TÖMER'den Öğr.Gör. Erdal Özcan ve Yrd.Doç.Dr. Bekir İnce hocalarımız adına 

Mustafa Kınsız Hocamıza, ekibine ve öğrencilerine, bizleri iki gün boyunca ağırlayan 

Sherwood Oteli'nin değerli personeline bu verimli çalıştaydan dolayı teşekkür ederim. 

 


