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FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİ  
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GÜNDEM 

l - ADIM Üniversiteleri Fen-Edebiyat Fakülteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri arasında ortak 

yaz okulları açılması ya da yaz okullarında açılacak derslerde işbirliği yapılması imkanlarının 

görüşülmesi, 

2- FARABİ kapsamında işbirliği yapılması, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi için karşılıklı 

anlaşma imkanlarının görüşülmesi, 

3-Ders programlarının, içerik ve kredi bakımlarından gözden geçirilmesi, programlar arasında 

uyum ve denklik sağlanması imkanlarının görüşülmesi, 

4-Türk dili ve edebiyatının değişik alanlarında ortak projeler hazırlanması hususunun görüşülmesi 

5-DiIek ve temenniler 

TOPLANTIDA BULUNANLAR 

Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Ali TORUN Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Menderes COŞKUN Süleyman Demirci Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nur SIR Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Yrd.Doç.Dr. Şahin BARANOGLU Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 



TOPLANTI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE ÖNERİLER 

ADIM bünyesinde bulunan Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Dumlupınar, Muğla, Pamukkale, 

Süleyman Demirel ve Uşak Üniversiteleri Fen-Edebiyat Fakülteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin 

yukarıda adları yazılı başkanları 26.06.2009 tarihinde saat 14:00'te Pamukkale Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık toplantı salonunda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. 

H.Ömer KARPUZ başkanlığında toplanmış; gündem okunmuş; oybirliği ile kabul edilerek görüşmelere 

geçilmiştir. 

Yapılan görüşme ve değerlendirmelerde aşağıdaki görüş ve öneriler ortaya çıkmıştır: 

1. ADIM Üniversiteleri Fen-Edebiyat Fakülteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri arasında 

yaz okullarında açılacak derslerde öncelikle öğretim üyesi görevlendirilmesi hususunda işbirliği 

yapılması, başka bir üniversiteden ders alacak öğrencilerin program denkliklerine bağlı olarak ADIM 

üniversitelerini tercih etmelerinin sağlanması, akademik takvimlerde uyum sağlanması hususunda görüş 

birliğine varılmış, ortak yaz okulu açılmasının gelişmelere bağlı olarak ileriki yıllarda görüşülmesi 

kararlaştırılmıştır. 

2- Farabi projesine gerek öğretim üyeleri arasında bilimsel yakınlaşma ortamları 

oluşturacağı,  gerekse  öğrencilerin   farklı  ortamlarda  bulunmalarının  ve   farklı   öğretim 

elemanlarından ders almalarının, bilgi, görgü ve yaşamsal deneyimlerinin gelişmesine katkıda 

bulunulacağından sıcak bakıldığı belirtilmiş ve bu kapsamda işbirliği yapılması, öğrenci ve öğretim 

üyesi değişimi için karşılıklı anlaşma imkanları görüşülmüş, bu uygulamadan önce ADIM projesi 

olarak başlatılan işbirliğinin bundan sonra Farabi projesi kapsamında yine ADIM üniversiteleri 

Fen-Edebiyat Fakülteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri arasında diğer üniversitelere göre 

öncelikli olarak işletilmesi, bunun için hazırlık ve girişimlerin başlatılmasına karar verilmiştir. 

3- Ders programlarında temel ve seçmeli derslerin oranları görüşülmüş; Süleyman Demirel, 

Dumlupınar, Muğla ve Adnan Menderes Üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölüm 

programlarında diğer bölüm programlarına göre seçmeli derslerin daha çok olduğu görülmüş; diğer 

bölümlerde bunlara benzer gelişmelerin ve uyumluluğun gerçekleştirilmesi, programlar arasında en 

az %60 oranında benzerlik olmasının sağlanması hususunda çaba sarfedilmesi, buna bağlı olarak 1. ve 

2. sınıflarda temel derslerin 3. ve 4. sınıflarda seçmeli derslerin ağırlıklı olması, öğrencilerin 3. sınıftan 

itibaren anabilim dallarına göre yönlendirilmesi ve bitirme tezlerini yapacakları anabilim ajanlarına uygun 

dersleri almalarının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır. 



4.Sosyal Bilimler ve buna bağlı olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında proje çalışmalarının çok 

az olması bir eksiklik olarak dile getirilmiş ve bunun düzeltilmesi hususunda çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür. Ortak projeler yapılmasının önemli olduğu, ancak bunun gerçekleşmesi için öncelikle anabilim 

dalları düzeyinde çalışmalar yapılması ve ortak çalışma ve araştırma alanlarının belirlenmesi ve bundan 

sonra proje hazırlanmasının daha verimli olacağı, önümüzde toplantılarda bu konudaki çalışmalar hız 

verilmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır. 

5- Gündemdeki maddelerin görüşülmesinden sonra dilek ve temennilere geçilmiş, öncelikle bu 

toplantının çok yararlı  olduğu,  bölümler  arasında  yakınlaşmanın temellerinin atıldığı  belirtilmiş, 

Bundan sonraki toplantılarda anabilim dalları düzeyinde de toplantı ve işbirlikleri yapılmasının, görüş 

birliğine varılan konulana gerçekleştirilmesi bakımından yararlı olacağı dile getirilmiştir. 

6- Üniversitelerde  hazırlık sınıflarının açılması gündeme gelmiş ve  bu  durumun Türkçe'ye   

zarar  verdiği,   birkaç  Avrupa  ülkesi  dışında  Batıda  yabancı   dille  eğitim yapılmadığı,  geri 

kalmış Üçüncü Dünya Ülkelerinde yabancı dille eğitim yapıldığı, yabancı dil öğrenmeyle  yabancı  dille 

eğitimin arasında fark olduğu, Türk gençlerine çok iyi yabancı dil(ler) öğretmemiz gerektiği ancak yabancı 

dille eğitimin yanlış olduğu belirtilmiştir. 

7-Çerçevesi YÖK tarafından belirlenen ve zorunlu olarak okutulan bilgisayar derslerinin 

içeriklerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği, derslerin temel bilgisayar kullanımı ile ilgili programların 

öğretilmesinden sonra mesleki çalışma ve araştırmalarda bilgisayar kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerin 

geliştirilmesine yönelik içerikle işlenilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

8- Kısa süre önce YÖK tarafından açıklanan lisans düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı alanında açık 

öğretim programının açılması gündeme getirilmiş, bunun gerçekleştirilmesinin ortaya çıkaracağı sorunlar 

üzerinde durulmuştur. 

Sonuç olarak Bölümler ve Anabilim Dalları arasında işbirliğini artırmak için seminerler ve toplantılar 

düzenlenmesi, Haziran ayında olmak üzere yılda en az bir kez Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Başkanlarının toplanması, ve bütün bölüm elemanlarının katılacağı çalıştaylar düzenlenmesi ve yukarıda 

belirtilen konularda çalışmalar yapılması, Haziran 2010 tarihinde Pamukkale Üniversitesi'nde 

toplanılması kararlaştırılmıştır. 

 

 



 

Prof. Dr. H. Ömer KARPUZ 

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı 

 

 

Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY  

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı 

 
 

Prof. Dr. Menderes COŞKUN 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nur SIR 

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Şahin BARANOĞLU 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı  

 

 

 

Prof. Dr. Ali TORUN 

Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı  

Prof. Dr . Mustafa UĞURLU                                                      

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bolümü Başkanı 
 


