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Wir trauern um Herrn Dr. Jörg Kuglin
Ali Osman Öztürk

Dr. Jörg Kuglin, Ehrenmitglied des türkischen
Germanistenverbands, Lehrer, Freund und
Kollege vieler türkischer Germanistinnen
und Germanisten, Mitbegründer und später
Unterstützer der Zeitschrift DİYALOG, ist mit
73 Jahren am 22. 04. 2018 verstorben.
Er war 1973-1979 als DAAD-Lektor an der
Universität Ankara tätig und arbeitete an
verschiedenen Dienstorten in Deutschland und
im Ausland (Mannheim, Göttingen,
Braunschweig, München; Athen, Ankara, Brüssel). Tirana war sein letzter Dientsort
im Ausland, wo er ab Mai 2005 als Vertreter des Goethe-Instituts und Leiter des
Deutschzentrums in Tirana an die Kulturgesellschaft abgeordnet war. Seit Januar
2010 war er im Ruhestand.
Dr. Jörg Kuglin hat sich neben seinen Lehrtätigkeiten vor allem der Untersuchung
und Förderung deutsch-türkischer Beziehungen gewidmet und in deutschtürkischer Übersetzer- und Lehrtätigkeit um unser Land verdient gemacht.
Er möge in Frieden ruhen.

Lieber Jörg, Du wirst in meiner Erinnerung immer weiterleben!
Hüseyin Salihoğlu

Ich habe soeben aus dem E-Mail vom Herrn

Präsidenten A. Osman Öztürk erfahren, dass
unserer lieber Jörg Kuglin uns verlassen hat.
Ich möchte meine tiefe Betroffenheit zum
Ausdruck bringen. Er war wirklich ein guter
Freund von mir und von vielen anderen
Türkinnen und Türken.
Seine Persönlichkeit kann nicht ersetzt werden. Zur Ergänzung möchte ich Prof.
Öztürk hinzufügen, dass er zur Gründung des Germanistenverbands (GERDER)
viel beigetragen hat.
Lieber Jörg, Du wirst in meiner Erinnerung immer weiterleben!

Kafkas Üniversitesi'nde Çeviri Tarihi,
Çevirmenlik ve Mütercim-Tercümanlık
Semineri
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TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma
Burs Programı
Naime Koç

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Program Tanıtımı : (https://www.tubitak.gov.
tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/burs-programlari/2219-a/icerik-destek-kapsami-0)
* Program kapsamında, doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve
yurt dışında araştırmalar yapacak olan bilim insanları desteklenmektedir.
* Destek süresi en fazla 12 aydır.
* Destek hakkı kazanan araştırmacı, kendisine tahsis edilen desteği, hak kazandığı tarihten
itibaren bir yıl (12 ay) içinde başlatmak ve yurt dışına çıkarak çalışmalarına başlamakla
yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez
Başvuru Koşulları (https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-bursprogramlari/2219-a/icerik-kimler-basvurabilir)
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Doktora veya tıpta uzmanlık derecesi almış olmak,*
3. Başvuru belgeleri bölümünde belirtilen yabancı dil yeterlik koşullarından birini sağlamak,
4. Araştırmanın yürütüleceği kuruluş tarafından davet edilmiş olmak,
5. TÜBİTAK yurt dışı araştırma burslarından son üç yıl içinde toplamda 12 ay ve daha fazla
süreyle yararlanmamış olmak.
* Doktorasını yurt dışından almış olan başvuru sahipleri başvurularında doktora diplomasını
ve YÖK’ten almış oldukları denkliklerini sunmalıdırlar. Yurt dışından alınan diplomaların
yerine geçici mezuniyet belgesi kabul edilmez.
NOT: TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuru yapamaz.
2214A Yurt Dışı Doktora Sırası ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
kapsamında başvuru yapan adayların bilimsel değerlendirilmesi için panel ve dış danışmanlık
yapılmaktadır. Değerlendirmede Adayın bilimsel yetkinliği, Araştırma önerisinin bilimsel veya
teknolojik değeri, Başvurunun kariyer geliştirme potansiyeli ve yaygın etkisi ve Adayın gideceği
yerin bilimsel ve teknolojik değerine bakılmaktadır.
Ancak ,Almanca' alanında bu sayı oldukça az, bunun sebeplerinden biriside hocalarımızın
arbis.tubitak.gov.tr (https://arbis.tubitak.gov.tr) adresinde kayıtlı olmamaları - bilgilerini
güncellememeleridir. Güncelleme yapacak hocalarımız arbis sistemini eksiksiz doldurmaları
rica olunur. Özellikle çalıştıkları kuruluşun eksik olmaması gerekmektedir. Daha önceden arbis
kaydı olup güncelleme yapacak hocalarımız çalıştıkları kurumu/kurumları önce silip ardından
tekrar kaydetmesi büyük önem taşımaktadır.
Arbis kaydı esnasında sorun yaşayan hocalarımız bideb2219@tubitak.gov.tr adresine ekran
fotoğrafıyla beraber tarafıma e-mail atabilirler.
Naime KOÇ
2219 Program Sorumlusu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Prof. Dr. Seyyare Duman Özel Sayısı

Mustafa Özdemir

Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri ve öğretim
üyelerinin yanı sıra Batı Dilleri ve Edebiyatları,
Rus Dili ve Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü
öğrencilerinin de katıldığı seminerde; Çeviri tarihi,
Çevirmenlik ve
Mütercim-Tercümanlık hakkında
bilgilendirme
yapılmıştır.
Küreselleşen
dünyada
sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte ülkeler arasında ilişkilerin artması sonucu olarak
çevirmenlik mesleğinin önemi, günümüzdeki Çevirmen/ Mütercim-Tercümanlık mesleğinin
durumu ve mesleki imkanları boyutu irdelenerek, öğrencilerin mesleğe bakış açısı geliştirmeleri
ve mesleki kaygıları giderilmeye çalışılmıştır. Özellikle "tercüman” ve "mütercim” terimlerinin
farklı tanımlamalarıyla birlikte çevirmenin görevleri, mesleğin gerektirdiği özellikler,
çalışma alanları (kamu ve özel sektör olmak üzere), Çevirmenlik/Mütercim-Tercümanlık
eğitimi verilen yerler, eğitim alınan dillerin dağılımı, çevirmen olarak alınan ücretler, yasal
mevzuat, bilirkişilik müessesesi ve tercümanlık, Türkiye ve Avrupa'daki ülkelerde çevirmenlik
mesleğinin durumu, yazılı ve sözlü çeviri/tercümanlık hizmetlerinin verildiği alanla, yeminli
tercümanlık ve genel olarak çevirmenlik sektörü üzerine öğrencilere bilgiler sunulmuştur.

Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Ege Forschungen
zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft), Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi yayını olarak üyemiz Doç. Dr. Yücel Aksan'ın
editörlüğünde 12/1 numaralı özel sayı (2018/1) ile yeniden basılmaya
başlanmıştır.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümü'nden üyelerimizi kutluyoruz.
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Bilindiği gibi Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Seyyare
Duman Özel Sayısı'nın misafir editörlüğü üyelerimiz Prof. Dr. Mustafa ÇAKIR ve
Dr. Öğretim üyesi Gülcan ÇAKIR tarafından üstlenilmişti.
Hazırlığı devam eden sayıda yer verilmek üzere özgün (telif) makale dışında kitap
eleştirisi, kitap tanıtımı, çeviri ve rapor gibi yazıların da kabul edildiği bildirilmiştir.
Konuyla ilgilenen üyelerimizin Dr. Öğretim Üyesi Gülcan Çakır (gcakir@anadolu.
edu.tr) adresine başvurmaları rica olunur.
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Sayı 23

Tahir Balcı, Ali Osman Öztürk & Ergun Serindağ (Hg.)
Schriften zur Sprache und Literatur II

Hüseyin Salihoğlu
Haklı Çıkma Sanatı - Eristik Diyalektik (A. Schopenhauer)

Schopenhauer, eristik diyalektiği hem kışkırtıcı
Mit diesem Band der jährlichen Buchreihe “Schriften zur Sprache und Literatur / Dil ve Edebiyat
hem de eğlenceli bir şekilde kaleme almıştır. İnsan
Yazıları” möchten wir einerseits die Arbeiten von erfahrenen Wissenschaftlern bzw. Lehrkräften
neden onu sağ iken yayımlamadığına bir anlam
erreichbar machen, andererseits zielen wir darauf ab, Nachwuchs-wissenschaftlerInnen
veremiyor. Eserin bugün başvuru kitapları içinde
zur Hervorbringung wissenschaftlicher Texte zu inspirieren. In diesem Sinne möchten wir
bir “çok satan” olabileceğini düşünenler vardır.
besonders die Beiträge der Masterstudenten und Doktoranden hervorheben, die ihre in den
Çünkü kim rakibini doğru olmayan şeylerin ve
Lehrveranstaltungen und Seminaren erworbenen Kenntnisse
yanlışların temsilcisi olarak utandırmak istemez ki?
mit ihrer Erzeugungskraft verbunden und veranschaulicht
Filozofun bu başvuru kitabı elinizde olduğu sürece
haben. Die Arbeiten anderer, an verschiedenen Universitäten
dert etmeyin; çünkü onun sayesinde uygunsuz
tätiger Lehrkräfte sind für solche, die sich mit verschiedenen
durumlara düşmekten kaçınacaksınız, muhalifinizi
Disziplinen wie Linguistik, Literatur, Literaturwissenschaft,
de kepaze edeceksiniz. Filozofun bu eseri yeni
Übersetzungswissenschaft,
Kulturwissenschaft,
başlamış hukukçulara, ilahiyatçılara, politikacılara,
Sozilinguistik, Psycholinguistik und Fremdsprachendidaktik
öğretmenlere, ebeveynlere, ergenlik çağındaki
beschäftigen, wegweisend. Wegweisend in dem Sinne, dass
gençlere ve de devlet adamlarına şiddetle tavsiye
sie vielfältig sind und eine reiche Palette neuer Gesichts- bzw.
olunur.
Standpunkte aufweisen. Die Beiträge stammen nicht nur aus
Sayfa Sayısı: 86 Basım yılı: 2018 (2. Baskı) Dil: Türkçe
dem Bereich der Germanistik im weitesten Sinne; unser Band
Yayınevi: İmge Kitabevi (Ankara) ISBN: 9789755338323
enthält auch Arbeiten, die sich – wenn auch indirekt - auf
Erişim Adresi: https://www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=159526
die Anglistik, Arabistik und Turkologie beziehen. Durch
diese Vielfalt wird ein großer Leserkreis erreicht, der
eine lange Reise in wissenschaftliche Nachbardisziplinen Pia Jantke, Teresa Kovacs & Christian Schemkermayr (Hg.)
Elfriede Jelineks Burgtheater - Eine Herausforderung
unternehmen und somit mehrere Themen abschmecken kann.
Seitenzahl: 405 Druckjahr: 2018 Sprache(n): Deutsch, Türkisch, Englisch
Verlag: IJOPEC (London) / (= IJOPEC Publication No: 2018/04
ISBN: 978-1-912503-25-4
Zugangsadresse: http://aves.cu.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=1235&NO=9

Erdinç Yücel & Hasan Yılmaz
Dijital Diktatörlük (Stefan Aust & Thomas Ammann)
Kitlesel Gözetim-Verilerin Kötüye Kullanımı-Siber Savaş
Gizli servislerden ve internet işletmelerinden oluşan askerî
ve endüstriyel bir oluşum, bize ait en mahrem verilerin
kontrolünü ele geçirdi. NSA, devletlerin ve vatandaşların
menfaatlerini hiçe sayarak kendi kurallarına göre, dünya
çapında görev yapan bir gözetim makamı gibi hareket ediyor.
NSA bu faaliyetini Google ve diğer internet devlerinin
desteğiyle gerçekleştirmektedir. Stefan Aust ve Thomas
Ammann, bireyin duygu ve düşünce dünyasına kadar nüfuz
eden dijital diktatörlük tehlikesini ana hatlarıyla gözler önüne
sermektedir.
“Kitabın sunduğu bilgiler ürpertiyor. İnsanın kendisine
‘Dünyada casusluk faaliyetine maruz kalan bölgelerde nasıl
oluyor da hâlâ sakince yaşanabiliyor?’ sorusunu yöneltmemesi
elde değil.” SZ (Süddeutsche Zeitung)
"Çok iyi kaleme alınmış etkileyici bir kitap Deutschlandfunk." (Radyo Kanalı)
Sayfa Sayısı: 360 Basım yılı: 2018 Dil: Türkçe Yayınevi: Hece Yayınları (Ankara)
ISBN: 9786059556804
Erişim Adresi: http://hece.com.tr/kategori/Inceleme/DIJITAL_DIKTATORLUK.html

Call for Papers:
Zeitschrift Zagreber Germanistische Beiträge
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Elfriede Jelineks Posse mit Gesang „Burgtheater“ thematisiert das opportunistische
Verhalten und die ideologische Mittäterschaft von SchauspielerInnen im
Nationalsozialismus sowie die Kontinuitäten der österreichischen Kunstproduktion
von den 1930er Jahren über die NS-Zeit bis in die 1950er Jahre.
Das Stück, das bereits vor der Waldheim-Affäre die
Mitschuld Österreichs am Nationalsozia-lismus zur
Sprache brachte, wurde bei seiner Uraufführung 1985 als
Schlüsselstück zur Schauspielerfamilie Paula Wessely –
Attila Hörbiger skandalisiert, die öffentlichen Debatten
begründeten Jelineks Ruf als „Nestbeschmutzerin“.
„Burgtheater“ nimmt aufgrund seiner politischen Brisanz
und ästhetischen Form sowie der Skandalisierung eine
besondere Stellung im Werk der Autorin ein und ist
auch heute noch eine Herausforderung. Uraufgeführt
in Bonn wurde es in Österreich – mit Ausnahme einer
Produktion am Theater im Bahnhof in Graz – bislang
nicht gespielt.
Schwerpunkte des Bandes bilden Analysen der dramatischen Form und der Sprache
von „Burgtheater“, wo-bei den im Text verarbeiteten Intertexten aus den Bereichen
Literatur, Musik und Film sowie den komischen Verfahren besonderes Interesse
gilt. Untersucht werden auch die für das Stück relevanten zeitgeschichtlichen
Kontexte und das Spannungsfeld von Kunst und Politik. Darüber hinaus werden die
Aufführungsgeschichte und die Skandalisierung des Theatertextes thematisiert.
Seitenzahl: 490 		
Druckjahr: 2018
Sprache: Deutsch
Verlag: Praesens (Wien)
ISBN: 978-3-7069-0982-2
Zugangsadresse: http://www.praesens.at/praesens2013/?p=6423

Selçuk Ünlü

Karmaşık Duygular (Stefan Zweig)
Zweig'in bu hikâyesi de diğer kitaplarında olduğu
gibi derin ruh tahlilleri barındırmaktadır. Çok başarılı
olmasına rağmen ahlak dışı hastalığı bulunan ve bu
durumunu bilmeyen öğrencileri tarafından çok sevilen
yaşlı bir üniversite profesörü ile kendisine taparcasına
bağlanan bir öğrencisinin başından geçenler kitabın
konusunu oluşturur.

die Redaktion der Zeitschrift »Zagreber Germanistische Beiträge«
lädt Sie zur Einsendung von Beiträgen für das Heft 28/2019 ein.
Sayfa Sayısı: 96 Basım Yılı: 2018 Dil: Türkçe
Dieses widmet sich dem folgenden Themenschwerpunkt:
Yayınevi: Palet Yayınları (Konya)
Die Anglophonisierung der Wissenschaftssprache. Sprachenpolitische
ISBN: 9786052338209
Herausforderungen für die Nationalsprachen
Zugangsadresse: http://www.kitapyurdu.com/kitap/karmasikHgg. Siegfried Gehrmann/ Maja Anđel/ Slađan Turković (Universität Zagreb)
duygular/458108.html
Beiliegend schicken wir unseren Aufruf zur Mitwirkung (CfA) mit der Bitte, es auch an
potenziell interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter zu leiten. Zugleich weisen wir
darauf hin, dass unsere Zeitschrift (neben den wechselnden Themenschwerpunkten) in der
Abteilung "Varia" für Arbeiten aus allen Bereichen der germanistischen Forschung offen ist.Der Einsendeschluss für die Abstracts im Umfang von bis zu 3000 Zeichen sowie einen
kurzen Lebenslauf und Publikationsverzeichnis ist Ende Mai 2018. Schicken Sie Ihre Entwürfe bitte an Prof. Dr. Siegfried Gehrmann (siegfried.gehrmann@ufzg.hr) oder Doç. Dr.
Slađan Turković (sturkovi@ffzg.hr) oder Prof. Dr. Maja Anđel (mandel@ffzg.hr).
Weitere Informationen zu unserer Zeitschrift »Zagreber Germanistische Beiträge« finden Sie unter http://zgbde.wordpress.com
Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen!
Mit freundlichen Grüßen, im Namen der Redaktion
Svjetlan Lacko Vidulić (verantw. Chefredakteur)
Monika Blagus (Sekretariat)Abteilung für Germanistik
Philosophische Fakultät, Universität Zagreb
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Sayı 23
Dear Students, Researchers & Scientists,

Dear Colleagues, dear Researchers & Students,
we are happy to announce that we will organize the “Falling Walls
Lab” again in cooperation with the Middle East Technical University
Ankara (METU). The event will take place on the 23rd of May 2018 in
the Culture and Convention Center (KKM) in METU.
The Lab is a platform for excellent academics, entrepreneurs and
professionals from all disciplines who get the opportunity to share
their research work, business model, innovative project or idea to their peers and a
distinguished jury from academia and business. Each participant has 3 minutes on stage
to present their outstanding research project, business plan or social initiative.
Falling Walls Labs take place globally throughout the year. The winner of each international
Falling Walls Lab qualifies for the Falling Walls Lab Finale in Berlin, which is held every
year on November 8th and is closely connected to the annual and internationally reowned
Falling Walls Conference, taking place on November 9th. At the Conference 20 wordclass scientists from across the globe present their current breakthrough
research answering the question: “Which are the next walls to fall?”
Important Dates for Falling Walls Lab 2018 - Ankara:
May 4th 2018, Friday 2:00 pm – 5:00 pm, Goethe Institute Ankara,
Atatürk Bulv. No: 131, Preparation Workshop – 1 For questions and
registration: ankara@daad-turkiye.org
May 6th 2018, Sunday, Deadline for application
May 14th 2018, Monday 2:00 pm – 5:00 pm, ODTÜ CCC Kemal Kurdas
Hall, Preparation Workshop – 2 For questions and registration: ankara@
daad-turkiye.org
May 23rd 2018, Wednesday 5:30 pm – 9:30 pm, ODTÜ CCC Kemal
Kurdas Hall, Competition where the most intriguing presenter will
qualify directly for the Falling Walls Lab Finale in Berlin.
Please note that applications must be filled out in English.
For details and registration: http://www.falling-walls.com/lab/apply

we would like to call your attention to an innovative scientific format for aspiring
researchers – the Falling Walls Lab. The Lab is a platform for excellent academics,
entrepreneurs and professionals from all disciplines who get the opportunity to
present their research work, business model, innovative project or idea with peers
and a distinguished jury from academia and business. Each participant has 3
minutes time on stage.
Falling Walls Labs take place globally throughout the year. The winner of each international
Falling Walls Lab qualifies for the Falling Walls Lab Finale in Berlin, which is held every
year on 8 November and is closely connected to the annual and internationally renowned
Falling Walls Conference, taking place on 9 November. At the Conference 20 world-class
scientists from across the globe present their current breakthrough research answering
the question: “Which are the next walls to fall?”
The Falling Walls Lab Ankara 2018 is hosted by the
Middle East Technical University Ankara (METU)
and the German Academic Exchange Service
(DAAD) and takes place on May 23rd 2018 at the
Culture and Convention Center (KKM) in METU.
Applications can be made through the website www.
falling-walls.com/lab.
The Application Deadline closes by 6th of May 2018.
The most intriguing presenter qualifies directly for
the Falling Walls Lab Finale in Berlin. The Falling
Walls Foundation covers the accommodation for the
8th-9th of November in Berlin. Also, all participants
of the Finale receive a ticket for the Falling Walls
Conference.
To spread the news of the Falling Walls Lab Ankara
2018 to the most excellent candidates, we would
greatly appreciate if you could forward our call for
applications to emerging researchers and professionals
within the networks of your institution.
If you have any questions do not hesitate to contact
DAAD Ankara:
ankara@daad-turkiye.org
Kind regards
Falling Walls Lab Ankara 2018 Team

WHO CAN APPLY?
• Outstanding talents, innovators, high potentials.
• All disciplines are welcome.
SELECTION CRITERIA/ELIGIBILITY
• If an applicant has a Bachelor’s degree, the degree should not date back
more than 10 years.
• If an applicant has a Master’s degree, the degree should not date back
more than 7 years.
• If an applicant has a PhD, the degree should not date back more than
5 years.
• Postdocs and students currently enrolled in university are also eligible
to apply.
Please find attached the Call for Application and the official poster.
For updates follow us on Facebook: https://www.facebook.com/
FWLAnkara/
Kind regards
DAAD-Information Centre Ankara
German Academic Exchange Service (DAAD)
		

Akademik Terfi

Üyemiz Doç. Dr. Aysel Uzuntaş, Türk
Alman Üniversitesi, Kültür ve Sosyal Bilimler

			

Fakültesi, Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü,
Kültür Bilimleri Anabilim Dalına Profesör olarak
atanmıştır.
http://www.tau.edu.tr/profil/aysel_uzuntas
Üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.





Namık Kemal Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Alman Dili ve
Edebiyatı Bölümü'nden üyemiz Dr.
Özlem Tekin DOÇENTLIK unvanına
layık görülmüştür.
		
Üyemizi
kutluyor,
başarılarının
devamını diliyoruz.

			 Atatürk Üniversitesi'nde doktora
eğitimini tamamlayan üyemiz Dr. Nalan
Saka, 26 Mart 2018 tarihi Pamukkale
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde
Dr. Öğr. Üyesi olarak yeni görevine
başlamıştır.
Kendisini tebrik eder, başarılar dileriz.

Der Wettbewerb „Eine Welt für dich und mich“ Viertes E-Book-Projekt des Auswärtigen Amts
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wie auch in den vergangenen Jahren sucht das
Auswärtige Amt schreibbegeisterte Kinder und
Jugendliche, die ihre eigenen Texte (Prosatexte,
Essays oder Gedichte auf Deutsch oder Englisch)
veröffentlichen möchten: Unter dem Motto „Eine
Welt für dich und mich“ sind junge Autorinnen
und Autoren aus der ganzen Welt eingeladen, ihre
Fantasien, Hoffnungen und Träume zu beschreiben.
Diesjähriger Pate ist der Regisseur Detlev Buck.
Alle eingereichten Texte werden in einem E-Book
im renommierten Aufbau Verlag veröffentlicht.
Zum Tag der offenen Tür im Auswärtigen Amt
am 26. August werden die drei besten Texte jeder
Alterskategorie – gekürt von einer Jury − vorgestellt
und mit Büchergutscheinen von Thalia prämiert.
Einsendeschluss ist der 15. Juli 2018.
Damit der Verlag die Texte veröffentlichen darf,
wird eine Einverständniserklärung benötigt, welche
ebenfalls beigefügt ist.
Fragen zur Ausschreibung richten Sie bitte an ebook.
aa@gmail.com. Weitere Informationen finden Sie
unter www.auswaertiges-amt.de/ebook.
Mit besten Grüßen aus dem Auswärtigen Amt
Madeline Wawrzik
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Auswärtiges Amt
Madeline Wawrzik
Referat 607
Steuerungsgruppe Strategische Kommunikation
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 1817-3014
E-Mail: 607-03@diplo.de
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Sayı 23
Studien zur deutschen
Sprache und Literatur
Call for Papers: Nummer 2018/2

Die Zeitschrift Studien zur deutschen Sprache und Literatur wird seit 1954 von der Abteilung für
deutsche Sprache und Literatur an der Istanbul Universität herausgegeben. Sie erscheint jährlich
zweimal in elektronischer Form, wobei die zweite Ausgabe jeweils einem speziellen Thementeil
gewidmet ist. Mit dem Schwerpunkt deutsche Sprache und Literatur veröffentlicht die Zeitschrift
disziplinäre und/oder interdisziplinäre, theoretische und/oder empirische wissenschaftliche
Aufsätze aus den Fachgebieten Literatur-, Sprach-, Kultur-, Medien-, Übersetzungswissenschaft
und Sprachvermittlung. Neben Aufsätzen finden sich in der Zeitschrift auch Buchrezensionen und
Kongressberichte zu den erwähnten Bereichen. Die Publikationssprachen sind Deutsch, Englisch
und Türkisch. Über die Veröffentlichung der Beiträge wird in einem double-blind PeerReviewVerfahren entschieden. Studien zur deutschen Sprache und Literatur ist indexiert in Clarivate
Analytics Emerging Sources Citation Index (ESCI) und ULAKBİM-INDEX.
Die Ausgabe 2018/2 widmet sich den verschiedenen Ausprägungen der Intermedialität in
Literatur-, Film-, Theater- und Sprachwissenschaft. Medien und die Reflektion ihrer Wirkungsund Rezeptionsweisen waren schon immer Gegenstand der Literatur. Aber insbesondere die
zunehmend medial geprägte Wirklichkeitswahrnehmung der letzten hundert Jahre hat dazu
geführt, dass sich immer mehr literarische Texte fremdmedialen Ausdrucksformen und Inhalten
öffnen. Seit Mitte der 1990er Jahre wird diesem Phänomen in der Literaturwissenschaft und
Linguistik unter dem Begriff der Intermedialität nachgegangen.
Das wissenschaftliche Interesse an diesem sich in verschiedensten Formen manifestierenden
Phänomen scheint nach mehr als zweijahrzehntelanger und reger Forschungsarbeit in keiner
Weise abgeklungen, ja sogar angestiegen zu sein, da sich insbesondere in der zeitgenössischen
Literatur vermehrt mannigfaltige, neuartige, selbstreflexive Erscheinungsformen intermedialer
Bezugnahmen ausloten lassen.
Gefragt sind Beiträge, die sich auf theoretische, empirische oder komparatistische Weise mit medialen
Grenzüberschreitungen und Wechselwirkungen, mit medienästhetischen Verflechtungskonzepten,
mit den damit verbundenen textuellen bzw. sprachlichen Transformationsprozessen, sowie mit
der Rezeption verschiedener Erscheinungsformen der Intermedialität auseinandersetzen.
Willkommen sind, den Forschungsschwerpunkten der Zeitschrift entsprechende Beiträge mit
maximal 5.000 Wörtern und einer Formatierung entsprechend der 6. Ausgabe der APA. Die
eingesandten Beiträge, Buchrezensionen und Kongressberichte müssen bislang unveröffentlicht
sein und dürfen bei keiner anderen Stelle als Publikationsangebot vorliegen.
Die Beiträge müssen zwei kurze
Abstracts (max. 200-250 Wörter) in
Englisch und in der Sprache des Beitrags
sowie ein Extended Abstract (max. 600650 Wörter) in Englisch enthalten. Bei
englischen Beiträgen, fügen Sie bitte
einen kurzen Abstract (max. 200-250
Wörter) und ein Extended Abstract (max.
600-650 Wörter) in Englisch bei.
Einsendeschluss für Beitragsvorschläge
in Form eines Abstracts mit ca. 250
Wörtern ist der 30.04.2018. Abgabe des
Beitrags ist der 31.08.2018.
Bitte senden Sie Ihre Vorschläge zusammen mit Kontaktinformationen und einer akademischen
Kurzbiografie ein.
Zuschriften erbeten an die Herausgeber (Abteilung für deutsche Sprache und Literatur, Universität
Istanbul): alde.editor@istanbul.edu.tr
Studien zur deutschen Sprache und Literatur
Redaktionsrat

Einladung: Vortrag 'Nächste Ausfahrt Zukunft' , 12. Mai/Pera Müzesi
Nurten Doğan
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
künstliche Intelligenz und digitale Revolution: Unsere Welt befindet sich inmitten eines epochalen
Wandels. Doch was bedeuten diese Fortschritte für den Menschen?
Anhand konkreter Beispiele und unterstützt von Experimenten mit dem Publikum erklärt der
bekannte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar die aktuellen und zukünftigen Umbrüche
auf verständliche Weise. Er fragt nach den gesellschaftlichen Konsequenzen. Es geht um unsere
Rolle: Mensch und Maschine – wer programmiert wen?
Hiermit laden wir Sie herzlich zu dem Vortrag Nächste Ausfahrt Zukunft von Ranga Yogeshwar
ein:
Pera Müzesi
12. Mai 2018, 18 – 20 Uhr
Sprache: Deutsch mit Simultanübersetzung ins Türkische
Eintritt frei
Voranmeldung bis zum 30. April bei:
nurten.dogan@goethe.de
Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie auf unserer Webseite:
https://www.goethe.de/ins/tr/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21249643
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüßen und Wünschen
Nurten Doğan
Beauftragte für Bildungskooperation Deutsch
Eğitim İşbirliği Müdürü
Goethe-Institut İstanbul
Yeni Çarşı Cad. No:32 Galatasaray 34433 İstanbul Tel. : +0212 249 20 09-21 Fax.: +0212 252 52 14
dogan@istanbul.goethe.org
www.goethe.de/istanbul
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
I.  Karaman Uluslararası Dil ve
Edebiyat Kongresi
Bülent Kırmızı

7-9 Kasım 2018 tarihlerinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde
düzenlenecek olan I. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi’nde sizleri Türk
Dilinin başkenti olan Karaman’da ağırlamaktan onur duyarız.
Kongrede kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalarını sunmak üzere, dil
eğitimi ve öğretimi, dilbilim ve edebiyat alanlarında çalışan bilim insanlarını
bir araya getirmeyi amaçlamaktayız. Anadilimiz Türkçenin Önemi, Türkçenin
Eğitimi ve Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Yabancı Dil
Eğitimi ve Öğretimi, Edebiyat Araştırma Yöntemleri, Edebiyat Öğretimi,
Dilbilim, Disiplinler arası Dil, Çeviribilim ve Dilbilim Çalışmaları vb. konuları
kapsayan araştırma ve çalışmalarınızı paylaşabilmeniz için bir köprü görevi
görmekten gurur duyarız.
Bildiri özeti gönderimi için son tarih 25 Haziran 2018’dir. Kongre dili
Türkiye Türkçesidir. Bildiri özetleri sadece Türkiye Türkçesi ile hazırlanarak
gönderilebilir. Yabancı katılımcılar, sunumlarını kendi dillerinde sunacaklar
ancak bildirilerinin Türkçe metni kayar yazı şeklinde duvara yansıtılacaktır.
KUDEK1-2018, hakemli ve uluslararası bir kongredir. İki kör hakem tarafından
bilgi şöleninde sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin tam metinleri sunum
tarihinden kısa bir süre sonra, katılımcı tercihleri ve düzenleme kurulunun
kararı dikkate alınarak aşağıda adı verilen üniversitemize ait ulusal hakemli
dergide yayımlanacaktır.
*Ulusal Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Kongreye dair her türlü soru, görüş ve önerilerinizi kudek1.2018@gmail.com
adresine yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Kongre ile ilgili daha detaylı bilgi
edinebilmek için "http://kmu.edu.tr/kudek" internet sayfasındaki diğer linkleri
de ziyaret edebilirsiniz.
Kongremize bildiri metni hazırlayıp
sunmak isteyen fakat gelemeyecek olan
bilim insanları için uzaktan sunum
imkanı (Örn. Skype) sağlanacaktır. Bu
türden sunumlar için, kongre katılım
ücretinde değişiklik yapılmayacaktır.
Uzaktan sunum yapma imkanından
yararlanmak isteyen bilim insanlarının,
taleplerini ayrıca e-posta yoluyla
belirtmeleri önemle rica olunur.
Değerli bilim insanları, sizleri
Karaman I. Uluslararası Dil ve Edebiyat
Kongresi’nde görebilmek dileği ile
selam ve saygılar sunar çalışmalarınızda
başarılar dileriz.

Kongre Düzenleme Kurulu

URL:http://kmu.edu.tr/kudek

Wettbewerb: Erfinder gesucht! Mucitler yarışıyor!
Nurten Doğan

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie bereits im Rahmen unserer Ausstellung ‚Erfinderland Deutschland‘
angekündigt, freuen wir uns, Ihnen den Erfinder-Wettbewerb des GoetheInstituts zu präsentieren.
Was muss noch dringend für ein besserer Leben erfunden werden? Und wie
funktioniert diese Erfindung?
Das können uns Ihre Lernenden alleine oder zu zweit in einem maximal
1-minütigen Video, in deutscher Sprache zeigen. Teilnehmen können
Deutschlernende ab der 6. Klasse.
Sie finden alle Informationen zu dem Wettbewerb auf unserer Homepage:
https://www.goethe.de/ins/tr/de/spr/unt/ver/erf.html
Einsendeschluss ist der 14. September und es gibt attraktive Preise zu gewinnen!
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Schüler/innen und Student/innen auf den
Erfinder-Wettbewerb aufmerksam machen und sie zur Teilnahme motivieren
würden.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüßen und Wünschen
Nurten Doğan
Beauftragte für Bildungskooperation Deutsch
Eğitim İşbirliği Müdürü
Goethe-Institut İstanbul
Yeni Çarşı Cad. No:32
Galatasaray 34433 İstanbul
Tel. : +0212 249 20 09-21
Fax.: +0212 252 52 14
dogan@istanbul.goethe.org
www.goethe.de/istanbul
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Sayı 23

XIV. Uluslararası Türk
Germanistik Kongresi
Önerilen Seksiyonlar
EDEBİYAT/BİLİM
I. “Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazını’nda Doğu”
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Hikmet Asutay (İletişim: hikmetasutay@yahoo.de)
BŞK. YRD.: Doç. Dr. Necdet Neydim
1. Türk ve Alman Çocuk ve Gençlik Yazını
Türk ve Alman çocuk ve gençlik yazınında kuram, yazın tarihi ve güncel yaklaşımlar.
Karşılaştırmalı çalışmalar da bu oturumda kabul edilecektir.
2. Türk-Alman Çocuk Yazını
Çocuk Yazınında çocuğa görelik kavramı. Okuma edimi, okuma alışkanlığı ve okuma araştırmaları.
Yazın eğitimi ve eğitim yaklaşımları genel geçer araştırma konularıdır. “Doğu” ve/ya “Mülteci /
sığınmacı” konusu en güncel araştırma konusudur.
3. Eğitim mi, yazın dünyasına hazırlık mı? Resimli kitaplarda yöntem ve yaklaşım tartışması.
Resimli kitaplarda eğitsel yaklaşımlar. Resimli kitaplarda yazınsal anlatım, bu alanda çalışılabilecek
konulardır.
4. Türk-Alman Gençlik Yazını: Gençlik romanlarında gençlik kültürleri. Türk ve Alman gençlik
yazınlarında yeni yaklaşımlar, konu seçimleri. Ergen araştırmaları ve ergen roman. Gençlik yazınında
görsel işitsel metin türü olarak Türk-Alman filmleri. Türk ve Alman gençlik yazınlarında genç kız
yazını. Gençlik yazını ve kültürlerinde Cyberfiction, cybermobbing, internet kavramları. Türk ve
Alman gençlik yazınlarında mülteci / sığınmacı imgeleri, başlıca araştırma konularıdır.
II. “Almanca Yazılmış Otobiyografilerde veya Anılarda Doğu”
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Nazire Akbulut (İletişim: nakbulut@gazi.edu.tr),
BŞK. YRD.: Doç. Dr. Muhammed Koçak
Seksiyonda sunulacak bildirilerden beklenen; gerek Almanya, Avusturya ve İsviçre’de yazılmış
otobiyografik eserlerde/anılarda, gerekse Almanca konuşulan toplumları etkileyen çevirisi yapılmış
otobiyografilerde ‘şark’ nasıl ve niçin tanımlanmış olgusuna yeni bir bakış açısı sağlamaktır.
Sorgulanmasını umduğumuz diğer sorular, örneğin aktarılan veya yazılmayan, diğer bir ifadeyle
unutulanlar; otobiyografi yazarının kişiliği, mesleği, çağının etkisi gibi özelliklerin otobiyografi/anı
yazın türünü ne ölçüde belirlediğidir. Yazın eleştirisi kadar sosyoloji, psikoloji, tarih, imge bilim ve
kültürlerarasılık gibi farklı disiplinlerin bu yazın türüne yaklaşımı nedir?
Otobiyografiler veya anılar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda, bireysel belleğe olduğu kadar
toplumsal ve kültürel belleğe de önem verildiği bilindiği için, bu açıdan da hazırlanan yazılar seksiyona
konu olan yazın türünü tanıyıp yorumlayıp zenginleştirmede katkı sunacaktır.
Öykülenmiş bilgilerin didaktik boyutu düşünülürse otobiyografik veya anı fragmanlarının yabancı
dil derslerinde dil, yazın ve kültür tarihi doğrultusunda sorgulanması da seksiyon başlığı altında yer
alacaktır.
Teorik incelemeler kadar uygulamalı çalışmaları da kapsayacak seksiyon bildiri özetlerinin 300
kelimeyi aşmayacak şekilde gönderilmesi beklenmektedir.
III. „Göç Sonrası Edebiyatta Doğu’nun Sunuş Biçimleri”
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Mahmut Karakuş
BŞK. YRD.: Doç. Dr. Saniye Uysal Ünalan (İletişim: saniyeu@gmail.com) – Yrd. Doç. Dr. Halit
Üründü
İnsanların küresel göç hareketleriyle ortaya çıkan yeni kültürel anlayış, yaşanan yeni çevrede
temasa geçilen yeni kültürle farklı tartışma biçimlerine yol açmaktadır. Almanya’daki göçmenlerin
yeni çevre ile sanatsal ve edebi karşılaşmaları daha “gurbet”e ayak basmaları ile başlamakta ve zamanla
farklı boyutlar ve biçimler kazanmaktadır.
On yıllar içinde azınlığın değişmesi/dönüşmesi gibi, bu göçten etkilenenler tarafından üretilen
edebiyat da değişime/dönüşüme uğramaktadır. Bu dönüşüm özellikle söz konusu edebiyatın,
“yabancı işçi edebiyatı”ndan, “yabancılar edebiyatı”ndan, “çok kültürlü edebiyat” tan, “Türk-Alman
edebiyatı”ndan “göç sonrası edebiyat”a uzanan nitelenme yelpazesinde görülmektedir.
Bu seksiyon için, göç sonrası edebiyattan hareket eden, ancak bunu, kavram olarak en geniş
anlamıyla anlaşılması gereken Doğu’nun perspektifinden ele alan bildiriler beklenmektedir.
IV. “Alman Edebiyatında Doğu’nun Medyalararası Sunuç Biçimleri”
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Osman Toklu (İletişim: osmantoklu@hotmail.com)
BŞK. YRD.: Ögr. Gör. Dr. Sevil Onaran
Medyalararasılık, bir üstkavram olarak medyaların sınırlarını aşan bir tüm olguların bütünü
biçimde tanımlanır ve genel olarak üç temel alanda incelenir: Medya bileşimi, medya değişimi ve
medyalararası ilişkiler. Medya bileşimi, örneğin edebi eserlerin sinemaya aktarımı, kaynak medya
edebiyatın tbgünümüzde genellikle (çizgi romanlar, fotoroman, sinema, opera (edebi eserlerin sinema
veya televizyona aktarımı, tiyatro oyunu metinlerinin sahneye konulması) (sinemanın anlatım arzının
edebi metinlere yansıması) kavramlarının sıralandığı bir üst başlık, üst kavram olarak görülmekte. Bu
kavram çerçevesinde edebiyat, müzik, resim, fotoğraf, radyo, sinema, tiyatro, televizyon, çağımızda
tüm dünyada yaygılaşan internet vb. gibi medyaların karşılıklı etkileşimi, bunlar arasındaki geçişler,
bu medyaların birbiri içerisinde bir araya gelmesi, birbirlerine yansımaları düşünülmektedir
genellikle. Diğer bir deyişle, medyalararasılık, gönderim yapılan, etkileşim kurulan medyanın
anlatım araçlarından yararlanılması, bir medyanın başka bir medya içinde yeniden üretilmesi, birinin
diğerinin konusunu oluşturması olarak açıklanabilir.
Seksiyonumuz edebi metinlerle çeşitli medyalar arasındaki gönderimleri incelemek ve tartışmaya
açmayı amaçlamakta ve medyalarasılık kuramlarını tartışarak irdeleyen çalışmaları beklemektedir.
2. EĞİTBİLİM / ALMANCA ÖĞRETİMİ
V. "Göç, Kültür ve Eğitim"
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Feruzan Gündogar (İletişim: fergun1959@ttmail.com)
BŞK. YRD.: Doç. Dr. Müzeyyen Ege - Dr. Gülay Heppınar
Göç olgusu, günümüzde halen farklı yaklaşımlar içeren, kısmen de duygusal açıdan tartışılan bir
konudur. Ancak günümüzde göç, ufkun, yorumların ve deneyimlerin çeşitliği açısından çok yönlülük
ve çok anlamlılık başlıklar kapsamında değerlendirilmektedir. Bu karmaşık ve heterojen yaşam
biçimleri sınırları her açıdan aşmakta olduğu gibi göç olayını sadece bir yerden diğer bir yere gitmek
olarak tanımlamak yeterli olmadığı anlaşılmıştır; günümüzde göç, daha çok farklı kültür mekânları
ve birden fazla kimlik yapıları arasında değişen tercihler olarak düşünülmektedir. Bu alışılmış, olağan
olan durum içinde, çok boyutlu görüşler, hibrit kimlikler, çoklu kültürler çoklu yaşam biçimleri
yer almaktadır. Göçün odak noktasını kimlik oluşumuna yardımcı içerikler ve kimlik oluşumuna
yardımcı anlamlar ile sürekli yapılan müzakere oluşturmaktadır. Bu müzakere, tüm toplumsal ve
sosyal alanlarda yapıldığı gibi eğitim alanında da etkisini göstermektedir.
Bu oturumda göç deneyimlerinin çok boyutluluğu; göçte güncel yaşam, dilsel farklıklar ve
edebiyatta ki yansımaları açılardan ele alınacaktır. Özellikle okul, üniversite, öğretmen yetiştirme
ve öğretmenlere hizmet içi eğitim bağlamında ortaya çıkan göç sorunsalının eğitime olan etkisini
irdeleyen çalışmalar önem kazanmaktadır.
Konu Başlıkları: Eğitimde (ilk-ve ortaöğretimde) göç çalışmaları - Almanca Öğretmenliği
kapsamında göç çalışmaları - Dil üzerine (karşılaştırmalı) çalışmalar - Almanca Öğretmenliği
kapsamında karşılaştırmalı kültür(bilimi) çalışmaları - Edebiyatta ve edebiyat öğretiminde göç
çalışmaları - Göçmen Suriyeli çocukların okullaşması ile ilgili çalışmalar
VI. "Öğretmen Yetiştirim Sürecinde, Atamalarda ve Çalışma Alanlarında Sorunlar-Çözüm
Önerileri"
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden (İletişim: madensevinc@hotmail.com)
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BŞK. YRD.: Dr. Güleser Korkmazer - Okt. Nilüfer Epçeli
Bu seksiyonda öğretmenlik lisans programına kabullerde ve öğretmen yetiştirim sürecinde
(örneğin Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi, Dil Yeterliği, Dil Öğretme/Öğrenme, Almanca
Öğretmenliği Lisans Müfredatı, Kalite, Almanca Öğretmen Adaylarının Motivasyonu,
Gözlem ve Öğretmen Uygulamaları, Öğretmen Yeterlikleri vb. gibi konularda), Almanca
öğretmenlerinin istihdamında (örneğin Kadro Yetersizliği, İşe Alımlarda Ölçme ve
Değerlendirme, Atama Şartlarının Sürekli Değiştirilmesi vb. gibi konularda) ve Almanca
öğretmenlerinin mesleklerini icra ettikleri ortamlarda (Öğretmen ve Öğrenci Motivasyonu,
Öğretim Materyalleri, Teknoloji İmkânları ve Kullanımı, MEB Müfredatı, Teorik Bilgilerin
Uygulamaya Aktarımı, Etkin Öğretmen Profili vb. gibi konularda) ortaya çıkan problemlerin
tanımlandığı, tartışıldığı ve sorunları gidermeye yönelik çözüm önerilerinin geliştirildiği,
yabancı dil öğretiminde ve öğreniminde yeni yaklaşımların tanıtıldığı ve eğitimde iyi uygulama
örneklerine yer veren çalışmaları içeren bildiriler kabul edilecektir.
VII. “Yabancı Dil Olarak Almanca’da Yenilikçi Gelişmeler”
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu (İletişim: shatip@istanbul.edu.tr)
BŞK. YRD.: Yrd. Doç. Dr. Birsen Özünal
Günümüz dünyası pek çok alanda bir takım değişim ve dönüşüm süreçleri geçirmektedir.
Kuşkusuz yabancı dil olarak Almanca’nın öğrenilmesi ve öğretilmesi süreci de bu değişimlerin
etkisi altında kalmaktadır.
Bilim dünyası ve bilimsel çalışmalardan elde edilen bulgular, eğitim politikalarındaki
değişiklikler, teknolojinin ve dijitalleşmenin hızla ilerlemesi ve artan etkisi yabancı dil olarak
Almanca’nın öğrenme ve öğretilme süreçlerinin de hızla yeniden gözden geçirilmesini ve
yönlendirilmesini gerektirmektedir.
Bu seksiyonda yer alacak olan bildirilerin yenilikçi bir bakış açısını gözeterek yabancı dil
olarak Almanca’nın öğrenilmesi ve öğretilmesi süreçlerini geniş bir yelpazede irdelemeleri
ve günümüz zorlukların üstesinden gelmek için gereken becerileri, bilgi ve tutumların ne
olabileceğini beklenmektedir.
3. ÇEVİRİBİLİM
VIII. „Türkiye’de Çeviribilimi ve Tarihi: Sınırlar ve Geçişler“
SEKSİYON BAŞKANLARI: Prof. Dr. Faruk Yücel (İletişim: faruk.yucel@ege.edu.tr), Prof.
Dr. İsmail İşcen
Hala bilinmeyenlerle dolu olan çevirinin ve çeviribiliminin Türkiye’deki geçmişini araştırma
konusunda birçok alan bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu kadar Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra da devlet tarafından organize edilen ve desteklenen
farklı kuruluş ve merkezlerde çeviriler yapılmış ve çeviriye ilişkin sorunların ele alınmıştır.
Özellikle doksanlı yıllardan sonra sayıları gittikçe artan yeni çeviri bölümleriyle birlikte alanla
ilgili yayınların belirgin biçimde artması „Türk“ çeviribilimi olarak adlandırabileceğimiz bir
alan oluşmaya başlamıştır. Ancak çeviribilimsel açıdan bakıldığında bilim çerçevesi içinde
ulusal yönelimli, sözgelimi "Alman" veya Türk (veya herhangi bir ulusal) çeviribilimden yola
çıkmanın sorgulanması meşrudur. Bu sınırlandırma ve kuşku dolu sorunsallaştırma kendi
başına bile çeviribilimle ilgili genel sorunsalı açığa çıkarmaktadır; buna "Türk Çeviribilim" de
dahildir. Zira "Türk" Çeviribilim ile ilişkili olarak kuşku çok kolay temellendirilebilmektedir;
nitekim Zybatow'un göz alıcı bir kavramını kullanmak gerekirse söz konusu bilim (Türk
Çeviribilimi) çoğunlukla batı bilgi birikiminin geniş kapsamlı "ithalinden" ibarettir.
Böylelikle de "uçsuz bucaksız geniş alan" (Snell-Hornby, 1999) olarak "alandan kişilerin bile
mevcut yayınları takip edemediği" bir bilim dalında "Türk Çeviribiliminde" sınırlardan veya
geçişlerden bahsetmek mümkün değildir.
Şu konu ya da sorunlara ilişkin başvurular yapılabilir: - Çeviribiliminin tarihinde ne
gibi sınırlar ve geçişler bulunmaktadır? - Tarihsel bağlamda çevirinin „ulus oluşturma“daki
öneminden oranda söz edilebilir? - Çevirinin geçmişi ve günümüzdeki durumu, çeviribiliminin
belli bir gelişime işaret eden izler var mıdır? - Çeviri eğitimi, çeviribilimi ve tarihi açısından ne
derecede önemlidir?
4. DİLBİLİM
IX. “Türkçe ve Almancada Bilim Dili ”
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Seyyare Duman (İletişim: sduman@anadolu.edu.tr)
BŞK. YARD: Yrd. Doç. Dr. Gönül Karasu
Bu seksiyonda, Almancada bilim dilinin araştırıldığı bildirilere yer verilecektir. Bilindiği
gibi, bilim dili her dilde vardır. Bu nedenle Türkçede bunun nasıl olduğunu göstermek de
önemlidir. Bilim dilinin problemleri Almancada ve Türkçede nelerdir? Bir başka soru da, bilim
dilinin gerçekten öğretilip öğretilemeyeceğidir. Öğrencilerin bilim dilini öğrenebilmeleri ve
kullanabilmeleri için neler yapılabilir. Hangi yöntemler bunda yararlı olabilir? Bilim dilinin
öğretilmesi Türkiye'de ve Almanya'da nasıl gerçekleşmektedir. Öğrencilerin buna vakıf
olabilmeleri için hangi yaklaşımlar kabul edilebilir.
Themenschwerpunkte: Yabancı Dil ve Bilim Dili Olarak Almanca - Bilim Dili Olarak
Türkçe - Almanca Bilim Metinleri - Bilim Dilini Öğretmek - Yüksek Okulda Blilim Dili
5. LİSANSÜSTÜ (MASTER VE DOKTORA ÖĞR.) SEKSİYONU
SEKSİYON BAŞKANLARI: Prof. Dr. Kadriye Öztürk (İletişim: kozturk@anadolu.edu.tr)
– Doç. Dr. Mehmet Tahir Öncü
"Genç Araştırmacıların perspektifinden Orientalizm, Yabancı Dil olarak Almanca öğretimi,
Çeviribilim, Dilbilim, Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarında ağırlıklı araştırma konuları"
Bu oturumda kabul edilecek bildiriler iki grup halinde olacaktır: birincisi “Doğu”
konusunu edebiyatbilim, dilbilim, dil eğitimi-öğretimi, karşılaştırmalı çalışmalar, çeviri bilim
veya imaj çalışmaları açısından ele alan bildiriler, ikincisi ise bildiri sunacakların çalışma
alanları ile ilgili bildirilerdir. Bildirilerin konusu planlanan bir Doktora veya Yüksek Lisans tez
çalışması projesi ile ilgili olabileceği gibi, bu türden çalışmaların sonuçları ile ilgili de olabilir.
Bildiri için sizden çalışmanın amacını, kapsamını ve çerçevesini açıklayan 300 kelimelik bir
özet istenmektedir. Bildiri dili Türkçe veya Almanca olabilir.
6. USTALAR OTURUMU (TÜRK GERMANİSTİĞİNİN 80. YILI PANELİ)
SEKSİYON BAŞKANLARI: Prof. Dr. Leyla Coşan (İletişim: cosanleyla@hotmail.com) –
Prof. Dr. Yasemin Balcı
“Ustalar Oturumu“ adıyla düzenlenen bu yuvarlak masa toplantısında amaç ve beklentimiz,
Türk Germanistiğinin 80. Yılında, edebiyatbilim, dilbilim, çeviribilim, Almanca öğretimi
ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında ulaşılan ortak kazanımların değerlendirilmesi ve
tartışılmasıdır.
7. ÖZEL OTURUMLAR
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet Sarı (İletişim: ahmetsari1@gmail.com)
Bu seksiyonda özgün ve konu dışı ve Alman kültürüyle ilgili alan dışı (Türkoloji, Tarih,
Psikoloji vs.) bildiri önerilerine yer verilecek ve bildiriler alanlarına göre özel oturumlarda
sunulacaktır.
Edebiyatbilim:
Prof. Dr. Ahmet Sarı, (İletişim: ahmetsari1@gmail.com)
Prof. Dr. Gürsel Uyanık, (İletişim: guyanik@atauni.edu.tr)
Dilbilim:
SEKSİYON BAŞKANI: Doç. Dr. Fatma Öztürk Dağabakan, (İletişim: fatmajale@atauni.
edu.tr)
Çeviribilim:
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, (İletişim: ahmetugur24@gmail.
com)
Eğitbilim:
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Melik Bülbül, (İletişim: bulbulm@atauni.edu.tr)
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Jörg Kuglin’in Anısına
Dr. Klaus-Detlev Wannig
Harfler ve Kibrit
aşkları da yaktım, yalnızlığı da!
dumanına gel dedim, ateşine git!
sözlerin külü kaldı elimde
bir de gül, bir kibrit!

kimbilir hangisiydi yanmadı
eskidendi o süslü intiharlar
hilmi! gel akşama hüzün var!
bir de gül, bir kibrit!

durup da saysam da çoğu da bir’dir
şiirler da, da, da, şenlik ateşleridir
dizelerden yanık kokusu gelir
bir de harf, bir kibrit!
Hilmi Yavuz
Streichholz und Buchstaben
Liebe hab’ ich entfacht, Einsamkeit angezündet.
Komm, sprach ich zu ihrem Rauch, ihrem Feuer: Geh!
In meiner Hand noch die Asche von Wörtern,
Die Rose zumal, das Zündholz auch.
Welches war es, das nicht verbrannte?
Selbstmorde damals, hübsch hergerichtet.
Hilmi, komm, Melancholie gibt’s am Abend.
Die Rose zumal, das Streichholz auch.
Zähle ich weiter, ist’s viel oder eines.
Gedichte, ja, sind auch Freudenfeuer!
Brandluft steigt jedenfalls aus den Versen.
Buchstaben einmal, Zündhölzer auch.
(Deutsch K.-D. Wannig)

XIV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi
Genel Bilgiler
Kongre Tarihi:
25 – 27 Ekim 2018 Erzurum‘da; Atatürk Üniversitesi organizasyonu olarak.
Kongre Yeri:
Atatürk Üniversitesi, Turizm Otelcilik Uygulama Oteli, Erzurum
Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih:
10 Temmuz 2018 (Özetlerin Kongre Web-sitesine Kaydı)
Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi:
10 Ağustos 2018

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma
Bursları (IF) 2018 Yılı Çağrısı Açıldı!
Tuğba Arslan Kantarcıoğlu

Değerli Araştırmacılarımız,
Avrupa Birliği Ufuk2020 Marie
Skłodowska-Curie Uluslararası Burs
ve Araştırma Dolaşım Destekleri
kapsamında araştırmacıların uluslararası
dolaşımına destek veren 2018 yılı “Marie
Skłodowska Curie Bireysel Araştırma
Bursları (MSCA Individual Fellowships)”
çağrısı Nisan ayında yayınlandı. Hem
akademik kuruluşlarda hem de akademik
olmayan (sanayi kuruluşu, KOBİ, STK
gibi) kuruluşlarda araştırma yapmak üzere başvurulara açık olan çağrıya 12 Eylül 2018
tarihine kadar proje önerisi sunulabilmekte. Doktora derecesini almış ya da en az dört
yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacıların dünyanın herhangi bir ülkesine gidişine
ya da herhangi bir ülkeden Türkiye’ye gelişine imkân tanıyan Marie Skłodowska-Curie
Bireysel Bursları (MSCA IF) hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen linki takip ediniz.
MSCA IF çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından yılda bir defa açılır ve o yıl için
belirlenen çağrı kapanış tarihine kadar (bu sene 12 Eylül 2018) başvuruları internet tabanlı
bir portal (participant portal) üzerinden kabul edilir. Başvuru hazırlığı oldukça uzun bir
süre alacağından sistem üzerinden formların doldurulmasının son güne, hatta son haftaya
bırakılmaması tavsiye edilir. Proje önerisinin nasıl hazırlanacağı ve formların ne şekilde
doldurulacağına dair detaylı bilgi ekte yer alan başvuru rehberinde (proje formatı ve
sık sorulan sorular dokumanı dahil) paylaşılmaktadır. MSCA Alanı ve Bireysel Burslar
(IF) ile ilgili tüm sorularınız ve bilgi talepleriniz için MSCA Alanı Türkiye Ulusal İrtibat
Noktası'na ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, MSCA IF çağrısına başvuru yapan araştırmacıların başarı oranını artırmak
amacıyla TUBITAK tarafından “Proje Ön Değerlendirme Destek Programı” oluşturulmuş
olup, bu program ile proje önerisi sunacak araştırmacılar desteklenmektedir. Bu kapsamda
yurtdışından Türkiye’ye gelerek/gelmeyi planlayarak ve geri dönmek üzere Türkiye’den
Avrupa dışına gitmeyi planlayarak (Global Fellowships kapsamında) MSCA IF proje
önerisi yazan araştırmacılar taslak proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce
daha iyi hale getirebilmek için proje ön değerlendirme desteğimizden faydalanabilirler.
Bu desteğe son başvuru tarihi ise 10 Ağustos 2018 olacaktır. MSCA Bireysel Burslar Ön
Değerlendirme Desteği hakkında detaylı bilgi için lütfen linki takip ediniz. Bu destek
programımız hakkındaki sorularınızı ise msca.ondeg@h2020.org.tr adresine iletebilirsiniz.
MSCA IF Bursları ile yurtdışında ve Türkiye’de birlikte proje önerisi yazabileceğiniz
Araştırma Kuruluşlarının iş/burs/proje ilanlarını EURAXESS Portalı üzerinden
arayabilirsiniz. Portalın Avrupa Komisyonu linkine erişmek için lütfen tıklayınız. Portalın
Türkiye linkine erişmek için lütfen tıklayınız.
(Yukarıdaki linkleri açamamanız halinde su linki takip ediniz: https://h2020.org.tr/tr/
h2020/marie-curie/if )

Saygılarımızla,
Tuğba Arslan Kantarcıoğlu
Marie Skłodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri
Ulusal İrtibat Noktası
Program Komite Üyesi
EURAXESS Ulusal Koordinatörü
TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinayon Ofisi
Tunus cad. No:80 Kavaklıdere Ankara 06100
T +90 312 298 1778
F +90 312 427 4024
E ncpmobility@tubitak.gov.tr
Proje Ortaklık Duyuruları: http://www.net4mobility.eu/eoi.html
Sıkça Sorulan Sorular: http://mariecurieactions.blogspot.com.tr
www.h2020.org.tr
https://www.euraxess.org.tr

Bildirilerin Teslim Tarihi:
15 Kasım 2018 (Bildiriler elektronik ortama eklenerek şu adreslere gönderilebilir: germanistik2018@gmail.com
Kongrede sunulan bildirilerin basılabilmesi için belirtilen tarihlerde önceden verilen sayfa düzenine göre hazırlanıp elektronik ortamda ilgili editöre gönderilmelidir. Bilimsel
çalışmalar Logos-Verlag- Berlin (https://www.logos-verlag.de) farklı tematik başlıklı kitaplarda yayınlanacaktır. Ayrıca bildirileri gönderirken lütfen gönderiye isim eklemeyi unutmayınız.)
Sunum Dili: Almanca ve Türkçe
Sunum Süresi: 20 Dakika (15 dk. bildiri ve 5 dk. tartışma)
Lisansüstü Bildiri Metin Formatı: http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_2/Redaktionelle_Richtlinien.pdf
Logos-Verlag Bildiri Metin Formatı: Tıklayınız
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