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Değerli GERDER Üyeleri, 

Türkiyeʹdeki  Alman  dili  edebiyatı, 
Alman dili eğitimi ve Almanca çeviri 
alanlarında  gerçekleştirilen  bilimsel 
çalışma  ve  faaliyetleri  tanıtan,  bu 
alanlardaki  bilimciler  arasında 
iletişimi  sağlayan  bir  elektronik 
bülten  çıkarmayı  amaçladığımızı 
sizlere  daha  önce  duyurmuştuk. 
Nihayet  bültenimizin  ilk  sayısını 
hazırlayabildik.  Dileğimiz,  sizlerin 
desteği  ile  derneğimizin  bu 
bilgilendirme  hedefinin  süreklilik 
kazanmasıdır.  
Bültenimizde  yer  almasını 
öngördüğümüz  içerikleri  şöyle 
sıralayabiliriz: 
• Alanımızla ilgili olarak tüm 
meslektaşlarımızı ilgilendiren 
gelişmeler 

• Türkiyeʹde Alman dili edebiyatı, 
Alman dili eğitimi ve çeviri 
alanında yayınlanan kitapların ve 
kabul edilen yüksek lisans/ doktora 
tezlerinin tanıtımı 

• Yurt dışında alanımızla ilgili çıkan 
yeni yayınların listesi, 

• Alanımızla ilgili ulusal ve 
uluslararası kongre duyuruları 

• Üyelerimizin katıldıkları kongrelere 
ilişkin tanıtım yazıları, 

• Üyelerimizle ilgili haberler 
(akademik yükseltmeler, burslar, 
ödüller, emekliye ayrılma vb.) 

• Kendi alanımızla bağlantılı olarak 
Almanya’daki akademik 
gelişmelerle ilgili güncel bilgiler 

• Alanımızla ilgili yararlı/ilginç 
linkler 
Saygılarımla… 

  Ersel Kayaoğlu 

Germany meets Turkey 
Geleceğin  Türk  ve  Alman 

yöneticileri  olacak  gençlere  yönelik 
eğitim programı başlatıldı. Bilgi için: 
http://www.culturaldiplomacy.org/g
ermanymeetsturkey/index.php?de 
―――――――――――――――― 
GiNDok – Yayın Platformu 

Frankfurt  Üniversitesi  tarafından 
kurulan  belge  sunucusu  GiNDok 
Alman  dili,  edebiyatı  ve  eğitimi 
alanında  çalışan  dünyanın  her 
yerindeki  araştırmacılara  çalışma‐
larını  elektronik  ortamda  açık 
erişimle yayınlama olanağı sağlıyor. 
Bilgi için:  
http://www.germanistik‐im‐
netz.de/gindok/ 

GERDER Yönetim ve Denetim Kurulu 
Toplandı 

5  Mart  2010  tarihinde,  GERDER başkanı  Doç.  Dr. 
Zehra Gülmüş  ve Yönetim Kurulu  üyeleri  Prof. Dr. 
Yadigar Eğit, Doç. Dr. Canan Şenöz‐Ayata, Yard. Doç. 
Dr.  Ersel  Kayaoğlu,  Ar.  Gör.  Mehmet  Tahir  Öncü 
Ankara’da  toplanarak  genel  kurul  toplantısı  ve 
Türkiye  Germanistik  Platformu  1 için  hazırlıklar 
yaptı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aynı gün Denetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Nazire 
Akbulut  ve  Prof.  Dr.  Dursun  Zengin  bir  araya 
gelerek derneğin hesaplarını incelediler. 
―――――――――――――――――――――――
Doçentliğe Yükseltilen Üyelerimiz 

Doçentlik  sınavını  kazanan  üyelerimizi  kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz: 
1.)  İstanbul  Üniversitesi  Hasan  Ali  Yücel  Eğitim 
Fakültesi, Alman Dili Eğitimi ABD öğretim üyesi  

Doç. Dr. Sevinç Hatipoğlu 

2.) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman 
Dili Eğitimi ABD öğretim üyesi 

Doç. Dr. Şerife Ünver 
―――――――――――――――――――――――

Germanistikverbände weltweit  
Doç.  Dr.  Canan  Şenöz‐Ayata’nın  girişimleriyle 
derneğimiz,  dünyadaki  tüm  Germanistik 
derneklerinin  listelerine  ve  alanımızla ilgili  çeşitli 
duyurulara  yer  verilen  Germanistikverbände 
weltweit adlı sayfaya kaydedilmiştir.   
Adre s :  
http://www.germanistenverband.de/hochschule/adre
ssen/germanistenverbaende‐weltweit.php 
―――――――――――――――――――――――

Yeni Doçentlik Koşulları Belirlendi 
Ekim  2010’dan  itibaren  doçentlik  başvurularında 
geçerli olacak yeni asgari ölçütle belli oldu. Filoloji ve 
çeviribilim  alanlarında  SSCI  ile AHCI kapsamındaki 
dergilerde  veya  (ikisi  uluslararası  indekslerce 
taranması  koşuluyla)  hakemli  dergilerde  en  az  5 
özgün  makale,  eğitim  bilimleri  alanında  ise  anılan 
indekslerce  taranan  dergilerde  en  az  bir  makale 
koşulu  getirildi.  Bu  koşulların  önümüzdeki  yıldan 
itibaren  üniversitelerde  Doçentlik  kadrolarına 
atamalarda da uygulanması bekleniyor.  
Bilgi için: 
http://www.uak.gov.tr/temelalanlar2010.php 

GERDER Genel Kurul Toplantısı  
3 Mayıs 2010 günü saat 13.30'da Ankara'da Gazi 
Üniversitesi'nde, çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde 14 Mayıs 2010 günü aynı yer ve saatte 
düzenlenecektir.  

Yer: 

Ankara Gazi Üniversitesi 
Fen‐Edebiyat Fakültesi, 75. Yıl Toplantı Salonu 
06500 Teknikokullar‐Ankara 

Program 

13:30 Açılış 
1. Açılış (saygı duruşu ve İstiklal Marşı) 
2. Genel kurul divan başkanı ve üyelerinin seçimi 
3. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması 
4. Denetim kurulu raporunun okunması 
5. Raporlar hakkında görüş ve değerlendirmeler 
6. Yönetim kurulunun ibrası 
7. Yönetim kurulunun Genel Kurula onursal 
üyelik için teklifleri  
8. Aidatların belirlenmesi 
9. Yeni yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 
seçimi 

10. Dilekler ve görüşler 
――――――――――――――――――――――
Türkiye Germanistik Platformu 1  

14 Mayıs 2010 Cuma saat 10:00‐12:30 arasında Gazi 
Üniversitesi’nde Türkiye Germanistik Platformu 1
toplantısı düzenlenecektir. 
Prof.  Dr.  Nazire  Akbulut  tarafından  yönetilecek 
toplantının  programı  ve  gündem  maddeleri 
aşağıda sıralanmıştır: 
 
   09:30 Kayıt 
10:00‐12:00 Konuşmalar 
12:00‐13:30 Yemek arası 

1. Açılış konuşmaları 
2. Filoloji, Eğitim ve Çeviri alanlarındaki eğitim 
nasıl yapılmalı? 

3. Bu alanlarda öğrenim gören öğrenciler nasıl 
istihdam edilebilir? 

4. Fakültelerde Almanca alanlarında ikinci öğretim 
programlarının tartışılması, 

5. Sunulan ders içeriklerinin ve kullanılan 
yöntemlerin, bunların hedef kitleye 
uygunluğunun tartışılması, 

6. XII. Uluslararası Türk Germanistik Kongresinin 
düzenlenmesi, 

7. Görüş ve dilekler. 
 

Yer: 

Ankara Gazi Üniversitesi 
Fen‐Edebiyat Fakültesi, 75. Yıl Toplantı Salonu 
06500 Teknikokullar‐Ankara 
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