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     2014 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Hacettepe Çeviri Atölyesi, 2016 
yılında ikinci kez düzenlenecektir. Ancak bu yıl 2 günlük kısa bir program 
yaptık. 4 ve 5 Kasım 2016 günlerinde gerçekleştirilecek olan etkinliğimize 
eğitici olarak deneyimli çevirmenler Gerhard Meier ile Tevfik Turan katılacaktır.
     Bu yılki atölye etkinliğimiz 1,5 gün sürecek ve 4 ve 5 Kasım günlerinde 
gerçekleştirilecektir. Katılımcıların 25 kişi ile sınırlı tutulduğu atölye 
çalışmasında deneyimli çevirmenlerimiz ile Almancadan Türkçeye ve 
Türkçeden Almancaya katılımcıların yaptığı çeviriler tartışılacaktır.
     Etkinliğin 5 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra Goethe Enstitüsünün toplantı 
salonunda yapılacak olan ve herkese açık ikinci bölümünde ise Gerhard Meier 
ve Tevfik Turan çeviri konusundaki görüşlerini ve deneyimlerini paylaşacaklar.
  Etkinliğimiz, Hacettepe Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık (Almanca) 
Anabilim Dalı, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ve DAAD Türkiye tarafından 
düzenlenmekte ve Goethe Enstitüsü, Almanya Büyükelçiliği Kültür Bölümü 
ile Hacettepe Üniversitesi Teknokent A. Ş. tarafından desteklenmektedir.
     Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgilere ve katılım koşullarına aşağıdaki adresten 
erişebilirsiniz.     http://www.mtb.hacettepe.edu.tr/iss2016/index.php
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Für Teilnahmebedingungen und weitere Informationen 
Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için 
www.mtb.hacettepe.edu.tr/iss2016 
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Saygıdeğer Üyelerimiz,

Üyemiz ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Tepebaşılı 
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne asaleten;

Üyemiz ve Kars Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Özdemir ise 
yürütmekte olduğu Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne asaleten yeniden 
atanmıştır.
Üyemiz ve Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, 
Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne asaleten atanmıştır

Üyelerimizi kutlar, başarılarının daim olmasını dileriz.

Atama

Yeni Yayınlar

Yeni Yayınlar

Yazar: Ahmet Sarı
Kalplerin Yıldızlı Göğü: Hölderlin

Türkiye'de ilk Hölderlin biyografisi olma 
özelliğini taşıyor. Alman edebiyatının bu 
büyük şairi, Rainer Maria Rilke ile Türk okur-
ları arasında tanınma özelliğine sahip olsa da 
bugüne dek kapsamlı, onun hayatını anlatan 
biyografi boşluğu hissedilmekteydi. Kitap bu 
boşluğu doldurmayı hedefliyor. Hölderlin'in 
çileli yaşantısının; hayatında yer alan ölüm-
lerin; kilisede görev almayıp şair olmak iste-
mesinin; yazdığı şiirler ve dramalarının; öm-
rünün nerdeyse yarısını çıldırarak geçirmiş 
olmasının; annesinin, kardeşinin onu terk 
edip bir marangoza teslim etmesinin; Neckar 
ırmağı yanında yer alan bu marangozun sarı 
kuleli evinde Neckar ırmağına bakarak geçen 
bir ömrün muhasebesi. Germanistlerin, 
Türkologların aslında sosyal bilimlerle hele 
de şiirle uğraşanların kütüphanesinde olması 
gereken bir kitap. (Tanıtım Bülteninden)

Sayfa Sayısı: 142; Baskı Yılı: 2016; 
Dili: Türkçe; Yayınevi : Çizgi Kitabevi

Yazar: Ahmet Uüğur Nalcıoğlu
İsviçreli Aylak Bir Yazar Robert Walser 

Bu kitap, Türkiye'de ilk Robert Walser 
biyografisi olma özelliğini taşımaktadır. 
İsviçre-Alman edebiyatının bu önemli 
yazarı; Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt 
ve Peter Bichsel gibi 20. yüzyıl yazarları 
ile birlikte Türk okurları arasında 
tanınsa da onun hayatını ve romanlarını 
kapsamlı anlatan bir biyografinin eksikliği 
hissedilmekteydi. Kitap bu eksikliği 
gidermeyi hedefliyor. Bu kitapta, Walser'in 
çileli yaşantısının, aile bireylerinin erken 
ölümlerinin, tiyatro oyuncusu olamayıp 
yazarlığa yönelmesinin, yazdığı onlarca 
öykünün ve romanın yayınevleri tarafından 
beğenilmemesinin, sapkınlığa varan 
aylaklığının, uzun mesafeleri yürüyerek 
katetmesinin, taşralı olma sıkıntısı içinde 
hep büyük şehirlerde yaşama arzusunun, 
Berlin'de kaldığı üç yıl içinde yazdığı üç 
romanın tutulmasının, ömrünün son 
27 yılını şizofren teşhisiyle kliniklerde 
geçirmesinin, kısaca sıkıntılarla dolu 
ömrünün muhasebesi yapılıyor. Sadece 
Alman edebiyatı ile ilgilenenlerin değil, 
sosyal bilimlerin her dalıyla uğraşanların 
kütüphanesinde olması gereken bir kitap.
(Tanıtım Bülteninden) 

Sayfa Sayısı: 152
Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe
Yayınevi: Çizgi Kitabevi

Çeviren: Mustafa Özdemir
Franz Kafka Şato

Franz Kafka’nın kült eseri Şato, modern 
dünya edebiyatının öncü metinlerinden 
biridir. Yazarın 1921-1922 yılları arasında 
yazmaya başladığı, ancak bitirmeden bıraktığı 
roman ölümünden sonra arkadaşı Max Brod 
tarafından 1926 yılında yayımlandığında eser 
tüm dünyada ilgi uyandırmış; farklı felsefi, 
politik, teolojik okumalara kapı aralamıştır. 
Katmanlı yapısıyla ve sembolik biçemiyle 
birçok yazar ve düşünürü derinden etkileyen 
Şato, modern dünyada yalnızlığa ve çaresizliğe 
direnmeye çalışan insanı çarpıcı bir şekilde 
resmetmeyi başarmıştır.
Kadastro memuru olarak yabancısı olduğu bir 
köye giden K.’nın serüveni, iktidar aygıtının 
işleyiş mekanizmasının metaforik bir dille 
anlatıldığı bitimsiz bir mücadeledir. Franz 
Kafka, K.’nın yaşadığı sürüncemede şato 
aracılığıyla iktidarın görünür fakat erişilemez 
yüzünü ustalıkla cisimleştirir. Şatoya giderek 
içine düştüğü karmaşadan kurtulmak isteyen 
K.’nın karşısında her seferinde başka bir 
bürokratik engel belirir.
“Şato”ya ulaşmak artık bir varoluş 
mücadelesidir.

Sayfa Sayısı: 360; Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe; Yayınevi: Sayfa6 Yayınları
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Y U V A

Yabancı Dil Türkçe 

Ali Osman Öztürk
Yunus Alyaz
Şeref Kara

Mehmet Doğan
Kelime Erdal
Sevim Eygi

Sevgili Öğrenciler ve Öğretmenler,

     Fransız rejisör Yann Arthus-Bertrand’ın Belgesel filmi “Home” [Yuva] 
için Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü’nde 
yürütülen bir proje kapsamında, yabancı dil öğrenme materyali olarak 
kullanılabilecek bir ek çalışma kitapçığı hazırlanmıştır. 
     “Belgesel Filmlerin, Dil Öğreniminde ve Öğretmen Adaylarının Çevre 
Bilincinin Gelişiminde Kullanımı ve Katkısı” başlıklı proje (KUAP (E)-65) 
üç dilde (Almanca, Fransızca, İngilizce) yürütülmüştü. Bu projenin ve üç 
farklı dilde hazırlanan ek materyalin amacı, öğrenci ve öğretmenler için 
dil öğrenim süreci içinde belgesel dilini, dil seçeneği olarak sunmak ve 
aynı zamanda, çevre bilinci duyarlılığını gözden kaçırmaksızın yabancı dil 
becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Şimdi elinizdeki bu kitapçıkla 
birlikte serinin Türkçe öğrenimi alıştırma kitabı da tamamlanmış oluyor.
     Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin “Yuva” filmini daha 
iyi anlayabilmeleri için, film metni 20 bölüme ayrılmış; her bölüm başlığı 
altında sözcük açıklamalarına yer verilmiştir. Anlama becerisinin optimal 
düzeyde gerçekleşebilmesi için, kitapçığın alıştırma bölümünde dinleme 
ve okuma becerisine yönelik ödevler hazırlanmış, bunlar da yazma 
ve konuşma becerisine dönük sorularla tamamlanmıştır. Bu konsept, 
kitapçığın hem kendi kendine öğrenme materyali olarak hem de öğretmen 
denetiminde derse eşlik edecek bir materyal olarak kullanımını mümkün 
kılmaktadır.  
     Bu materyali derste kullanmadan önce, “Yuva” filmini birlikte seyretmeyi 
ya da bölümlerin işlenmesi esnasında sahne sahne izlenmesini öneriyoruz.
     Sözcük yardımının ise filmin izlenmesinden önce gerçekleşmesi de 
önerilerimiz arasındadır: Şöyle ki, öğrenciler ikili gruplar halinde her bir 
ders haftası için öğrenilecek sözcük listesini görselleştirecek Powerpoint 
sunumu hazırlamak üzere görevlendirilir. İlgili görsellerin ve söz konusu 
bölüm metninden alınan cümlelerin yardımıyla dersin bu ilk aşamasında 
öğrenilecek sözcükler önce resim/görsel olarak gösterilir ve öğrencilerden 
bu resmin/görselin ne olduğu/olabileceğini tahmin etmeleri istenir. Bu 
yalnızca derse hazır bulunuşluğu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 
(işitsel, görsel, iletişimsel ve psiko-motor gibi) çeşitli öğrenme becerilerini 
de teşvik eder. Fakat bu aşama 15-20 dakikayı aşmamalıdır, aksi halde 
öğrenciler bir süre sonra sıkılabilirler. Bu Powerpoint sunumu ödevi, 
öğrenciler tarafından yerine getirilmek zorunda olduğu için bu çaba 
öğretmen tarafından kendi kendine öğrenme başarısı olarak notlandırılarak 
ödüllendirilmelidir ki böylece öğrenciler ve dersin verimi pozitif anlamda 
motive edilebilsin.
“Yuva” belgeseli basit ve anlaşılır bir dille hazırlanmış olup, yüzyıllar 
içinde insanın doğaya ve kaynaklarına dair gittikçe olumsuza evrilen 
ilişkisini mercek altına almakta ve bu nedenle yukarıda adı geçen proje için 
ideal bir hareket noktası oluşturmaktadır. “Yuva” filmi herhangi bir ticari 
amaç güdülmeksizin çekilmiş ve çok sayıda dile çevrilerek GoodPlanet 
ve Youtube gibi web sayfalarında yayına sunulmuştur. Filmin ve buna 
uygun hazırlanan materyalin dil becerilerinin ve çevre bilincinin gelişimine 
katkı sunması umuduyla elinizdeki alıştırma kitapçığının yararlı olmasını 
diliyoruz.                                                                                                                                                     Editör

Yeni Yayınlar

U l u s l a r a r a s ı  Yab a n c ı  D i l  O l a r a k  Tü r k ç e n i n  Ö ğ r e t i m i  B i l g i  Ş ö l e n i  ( U Y T OB  2 0 1 7 )
UYTOB 2017 KONULARI 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yöntem ve Teknikleri 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Dil Becerilerinin Edinimi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitabı ve Metin İncelemeleri
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Dil Politikaları ve Türkçenin Öğretimi 
İkinci Dil Edinimi ve Sorunları
İki Dilli ve Çok Dilli Ortamlarda Türkçenin Öğretimi (Uygulamalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
Türkçenin Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Yurtdışında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Yeterlikleri
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Düzeylerinin Tespiti
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Türkiye’deki Üniversitelerin Mevcut Uygulamaları, 
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yurt Dışındaki Üniversitelerin/Merkezlerin Uygulamaları, 
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Beceri Alanlarına Yönelik Etkinlik Modelleri
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Araç-Gereç ve Program Geliştirme
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı
Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünleri ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı (bilgisayar, film, internet, oyun vd.)

http://turkishsymposium.home.uludag.edu.tr/2017              E-Mail: uytob2017@gmail.com

Sayfa Sayısı: 360
Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe
Yayınevi: Detay Copy Matbaacılık, Bursa


