
 

 

 

Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen 

„Sprach- und Kulturkontakte im deutsch-türkischen Kontext“ 

konulu uluslararası sempozyum 

 

8 Mayıs 2015 tarihinde Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilen „Sprach- und Kulturkontakte im deutsch-
türkischen Kontext“ konulu uluslararası sempozyum konferans salonunda gerçekleştirildi. Doç. Dr. Aysel Uzuntaş (Türk-Alman Üniversitesi) ve Prof. 
Dr. Uwe Koreik’ın (Bielefeld Üniversitesi, TAÜ Konsorsiyumu) eş başkanlığında yürütülen  sempozyum dil, kültür, edebiyat, kültürlerarası iletişim gibi 
konularda çalışma yürüten Türk ve Alman bilim insanlarını bir araya getirdi. Türk-Alman dil ve kültür ilişkisinin değişik açılardan ele alındığı 
sempozyumda ağırlık konularını „Deutsch-Türkische Begegnungen“, „Türkisch-Deutsche Zweisprachigkeit“, „Deutsche und Türkische Kultur in der 
Literaturwelt“ ve „Deutsch als Fremdsprache und kulturelle Perspektiven“ oluşturdu. 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat’ın açılış konuşmasından sonra  Doç. Dr. Aysel Uzuntaş (TAÜ), Türk-Alman kültür ve dil ilişkisi 
üzerine tarihi bir perspektif ve Türkçede Almanca, Almancada Türkçeden alıntı kelimelerden örnekler sundu. Prof. Dr. Uwe Koreik (Bielefeld 
Üniversitesi, TAÜ Konsorsiyumu) ise bildirisinde Almanya’dan yurtdışına ve yurtdışından Almanya’ya olan göç olgusunu ve sonuçlarını ele aldı. 
Oturum başkanlığını Dr. Nilgün Yüce’nin üstlendiği ilk bölümün son konuşmacısı „Sürgün ve memleket: 30’lu yıllarda Türkiye’de bulunan Alman 
akademisyenler ve sanatçılar“ adlı sunumu ile Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen Ege (Marmara Üniversitesi) oldu. 

Oturum başkanlığı Doç. Dr. Aysel Uzuntaş tarafından yapılan ve  „Türkçe-Almanca İki dillilik“ başlığı altında gerçekleştirilen ikinci oturumda ise ilk 
olarak Prof. Dr. Udo Ohm (Bielefeld Üniversitesi) „Yabancı dil ve uzmanlık alanı dili olarak Almanca: Alan eğitimi için dil eğitiminin genişletilmesinin 
önemli fonksiyonu“ adlı bir bildiri sundu. Daha sonra Doç. Dr. Claudia Felser (Potsdam Üniversitesi) „Türkçeyi anadil olarak konuşan kişilerin cümleleri 
algılaması“ konulu araştırma projesinin sonuçlarını tanıttı. Bu oturumun son tebliğini,        T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri  Prof. Dr. Cemal 
Yıldız  „Alman okul sisteminde anadil olarak Türkçe eğitiminin rolü“ konusu üzerine sundu. 

Öğle yemeğinin ardından sempozyuma „Edebiyat dünyasında Alman ve Türk kültürü“ konulu oturum ile devam edildi. Prof. Dr. Nergis Pamukoğlu-
Daş (Ege Üniversitesi) „Boğaz’da Hüzün“ üzerine konuştu ve Walter Benjamin, Orhan Pamuk ve Ahmet Hamdi Tanpınar örneğinde edebiyatlar ve 
kültürler arasındaki ilişkileri ele aldı. Bu oturumun son sunumunu ise Prof. Dr. Mahmut Karakuş (Istanbul Üniversitesi) „Şerif Gören’in ‚Almanya Acı 
Vatan‘ filmindeki cinsiyetlerin heterojen rol imajları“ konusu üzerine yaptı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Uwe Koreik’in üstlendiği, “Yabancı Dil olarak 
Almanca ve kültürel perspektifler” konulu son bölümde Prof. Dr. Dr. H.c. Rupprecht S. Baur (Duisburg-Essen Üniversitesi) tarafından “Kültürler arası 
iletişimde etnik fıkra” adlı bir bildiri sunuldu. Prof. Dr. Hans Werner Huneke (Freiburg Eğitim Yüksekokulu)  “Uluslararası bağlamda Yabancı Dil olarak 
Almanca. Çeşitlilik bir şanstır” konulu sunumda Yabancı Dil olarak Almanca alanının dünya çapındaki konumunu ele aldı ve olası ve verimli olabilecek 
gelişmeleri açıkladı. Son olarak TAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanları Sibel Ocak, Sevtap Özseyhan Akköse, Mareike Rotzal, Şengül Yılmaz 
ve Ursula Graser-Kocabaş, Ayla Karaca’dan oluşan TAÜ çalışma grubu “TAÜ’de Almanya ve Türkiye imajları” adlı araştırmalarının bulgularını takdim 
etti. Sempozyumun ardından katılımcılara gemide akşam resepsiyonu verildi. 

Türk-Alman dil ve kültür ilişkisinin değişik açılardan ele alındığı sempozyumda Türk ve Alman bilim insanları, eğitimciler bir araya gelerek 
dil, kültür, edebiyat, kültürlerarası iletişim gibi konularda fikir alışverişinde bulundular. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


