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Öz

Son yıllarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında dil öğrenme
ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalıĢmalar, insanların iĢ bulma kaygısıyla
Türkçe öğrenmeye yöneldiğini göstermektedir. Özellikle Ġngilizcenin yabancı
dil olarak öğretilmesi alanındaki yayınlara bakıldığında özel amaçlı dil
öğretimine yönelik kaynakların çokluğu dikkat çekmektedir. Belli bir hedefe
yönelik, yeni bir dil öğrenmek isteyen bireylerin genel dil kurslarına ayıracak
yeterli zamanının olmaması durumu da özel amaçlı dil öğretim
programlarının geliĢtirilmesinin ne denli gerekli olduğunu göstermektedir. Bu
gereklilikten hareketle Ġngilizcede yapılmıĢ olan “ĠĢ Ġngilizcesi”, “Turizm
Ġngilizcesi” vb. çalıĢmalar göz önüne alınarak “ĠĢ Türkçesi”, “Turizm
Türkçesi” vb. çalıĢmaların gerçekleĢtirilmesi yerinde olacaktır. Bu alan için
ayrı bir müfredat programının hazırlanması, müfredata uygun ders
kitaplarının oluĢturulması gerekmektedir.
Ders ve çalıĢma kitapları, öğretim sürecinde öğrencilere kaynaklık eden
en önemli araçlardır. Bu çalıĢmada, Temizyürek vd. (2015) tarafından
hazırlanan “Bankacılık Türkçesi Öğretim Programı Örneği” dikkate alınarak
hazırlanan temel düzeyde “Bankacılık Türkçesi” ders kitabına ait bir ünite
denemesi bulunmaktadır. Hazırlanan bu üniteyle öğrencilerin bankacılık
özelinde günlük iĢ hayatıyla ilgili kullanmaları gereken kelime ve ifadeleri
öğrenmeleri planlanmaktadır. Bu çalıĢmanın “Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi
ve “ĠĢ Türkçesi” alanlarında yapılacak çalıĢmalara yol gösterici olması
amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi, ĠĢ Türkçesi, Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Bankacılık Türkçesi.
A COURSEBOOK PROPOSAL FOR TEACHING TURKISH FOR
SPECIAL PURPOSES: BANKING TURKISH
Abstract
The recent studies carried out on the language learning needs in teaching
Turkish as a foreign language have indicated that people tend to learn
Turkish with the anxiety of finding a job. When the publications on teaching
English as a foreign language are examined, it is seen that there are really lots
of resources in the field of teaching English for special purposes. The
individuals who want to learn a new language for a special purpose generally
don‟t have enough time to attend general language courses and this shows
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that developing language teaching programs for special purposes is really
important. Therefore, with regards to the previous studies like “Business
English” and “Tourism English”, the studies like “Business Turkish” and
“Tourism Turkish” should be carried out. A special curriculum and
appropriate coursebooks for this field should be prepared.
Coursebooks and workbooks are one of the most important tools for
students in teaching and learning process. In this research, in accordance with
the study called “Banking Turkish Teaching Program” by Temizyürek, et al
(2015), there is a unit preparation practice for the coursebook called
“Teaching Turkish for Bankers” in basic level. Thanks to this unit, the
students are aimed to learn the vocabulary and the expressions that they are
supposed to use in their daily business life in banking. It is also aimed that
this research will pave the way for the studies in the fields of “Teaching
Turkish for Special Purposes” and “Business Turkish”.
Keywords: Teaching Turkish for Special Purposes, Business Turkish,
Teaching Turkish as a Foreign Language, Banking Turkish.

Giriş
Ġlerleyen teknolojiye ve üretilen çeĢitli materyallere rağmen bir dersin en temel aracı
ders kitabıdır. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği‟nde ders kitabı, “her tür ve
derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak olan, konuları öğretim
programları doğrultusunda hazırlanmıĢ öğrenim amacı ile kullanılan basılı eser” (MEB, 1995)
ifadesiyle tanımlanmıĢtır. Ders kitabı, öğrencinin öğretim programına uygun olarak belirlenmiĢ
kazanımları elde etmesini sağladığı gibi öğretmenlerin de dersteki en büyük yardımcısıdır.
“Ders kitapları, öğretim programlarında yer alan konulara iliĢkin bilgiyi planlı, düzenli ve
aĢamalı bir Ģekilde içerdiği için geliĢtirilen diğer modern ders araç-gereçlerine rağmen öğretmen
ve öğrencilerin temel baĢvuru kaynağı, vazgeçilemeyen ders aracı olma özelliğini
korumuĢtur” (Kolaç, 2003: 106).
Yeni bir dil öğrenirken genellikle öğretimin temeline ders ve çalıĢma kitabı konulmakta,
öğretmenlerin programı planlı bir Ģekilde yürütebilmesi için de öğretmen kitaplarından
yararlanılmaktadır. “Türkçe öğretiminde, basılı ders malzemeleri kullanmanın yararları
incelenirken, gözden uzak tutulmaması gereken konulardan birisi de öğretmen kitaplarıdır. Bu
tür kitaplar, yol gösterici nitelikleri, öğretim sürecini desteklemeleri ve öğreticilerin, özellikle
deneyimsiz olanların, mesleki geliĢimleri için bir araç olmaları açılarından oldukça önemli
kaynaklardır” (Özdemir, 2013: 2052). Öğretmen kılavuz kitaplarının öğretmenlerin iĢini
kolaylaĢtırması yönüyle çok yararlı olduğu bir gerçektir ancak öğretmenleri derse hazırlık
yapmamaya yöneltebileceği de göz ardı edilmemelidir. Bu kitapların varlığı öğretmenlere
kolaylık sağlasa da öğretmenler kendi ders materyallerini hazırlamaktan geri kalmamalıdır.
Öğretmenlerin kaçınması gereken bir diğer durum da sınıfta ders kitabını ön plana çıkarıp
kendisini geri planda tutmasıdır. “Çoğu kez öğretmenler sınıfta kullandığı kitabın yazarının,
sınıfın gizli hâkimi olduğu hissi yaratan bir öğretim sergilemektedirler. Ġyi bir öğretimin ilk
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kuralı öğretmenin kitabın tutsağı olmamasıdır” (Küçükahmet, 2011: 11). Bu görüĢlerden
hareketle, bir dersin öğrenci açısından verimli geçmesinin temel Ģartları arasında ilk olarak iyi
hazırlanmıĢ bir ders kitabını, ikinci olarak ise derse iyi hazırlanmıĢ bir öğretmeni gösterebiliriz.
Ders kitapları, öğretim sürecinde hem öğretmenin iĢini kolaylaĢtırmakta hem de
öğrencilere birtakım faydalar sağlamaktadır. Duman ve Çakmak‟a göre ders kitabının
öğrencilere sağladığı faydalardan bazıları Ģunlardır:
1. Ders kitabı, öğretmenin sözlü dersini tamamlar.
2. Ders kitabı, sözlü öğretimin boĢluklarını ve eksikliklerini giderir; bunun sonucu
olarak konular ve bilgiler arasındaki bağlantısızlıkları ortadan kaldırır.
3. Öğrenilen bilgileri tekrar gözden geçirmeyi mümkün kılar.
4. Ders kitabından çalıĢırken öğrenci, daha aktif düĢünen ve sorumluluk hisseden bir
yapı içindedir.
5. Öğrenciyi farklı soru tipleri, sorularla ilgili farklı çözüm yolları ve konu anlatımında
ileriye sürülen farklı yaklaĢımlarla yüz yüze getirir.
6. Öğretimi sıkıcılıktan kurtarır, ilginin devamlılığını sağlar.
7. Ders kitabı öğrencinin derse önceden hazırlanmasını sağlar (2011: 29).
Yukarıda sıralanan maddeler göz önüne alındığında ders kitabının öğrenciler açısından
ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir; ancak ders kitabının öğrencilere tam olarak fayda
sağlaması, kitap içeriğinin bilimsel temellere dayandırılarak oluĢturulmasıyla mümkün olabilir.
Bir ders kitabı, eğitim programının muhtevasına göre Ģekillendirilir. “Muhteva bir eğitim
programında „Ne öğretelim?‟ sorusunun cevabını verir. Muhteva seçiminde, kavramsal
çerçevenin, temel konuların ve fikirlerin, alternatif ve örneklerin verilmesine dikkat edilmelidir.
Ancak muhteva, verilmek istenenlerin peĢ peĢe sıralanması değildir.” (Küçükahmet, 2011: 7).
Ders kitaplarında da aynı durum geçerlidir. Öğretilmek istenen konular geliĢigüzel bir sırayla
değil; bir önceki konu ve bir sonraki konunun birbiri arasında bağ kurabileceği, ardıĢık bir
sırayla kitaplarda yer almalıdır.
Kitap içeriği oluĢturulurken “sarmal programlama yaklaĢımı”ndan yararlanmak faydalı
olabilir. “Bu tip programda içerik doğrusal bir sıra izlemez. Daha önce öğrenilmiĢ olan bazı
konular gerektikçe tekrar edilebilir. Bu tekrarlar, tercihen konuyu sadece hatırlatmaktan çok
kapsamını da geniĢletmelidir” (Demirel, 2011: 143). Sarmal programlama yaklaĢımına göre
birkaç ders önce iĢlenen konu, farklı etkinlikler veya anlatımlarla birkaç sayfa sonra tekrar
kitapta yer alır. Böylece öğrencinin geçmiĢ konuları hatırlaması ve konuyu kalıcı olarak
öğrenmesi amaçlanır.
Millî Eğitim Bakanlığı, Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin altıncı
maddesinde ders kitaplarının niteliklerini Ģöyle sıralamıĢtır:
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Ders kitapları;
a) Anayasa ve kanunlara aykırı hususları içermez.
b) Bilimsel hata içermez.

c) Temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir
yaklaĢım sunar.
d) Reklam niteliğinde ögeler içermez.
e) Eğitim ve öğretim programının amaçladığı kazanımları kapsar.
f) Görsel tasarım ve içerik tasarımı, öğrenmeyi destekleyecek nitelikte ve öğrencilerin
geliĢim özelliklerini dikkate alarak yapılır (MEB, 2012).
Millî Eğitim Bakanlığı aynı yönetmeliğin sekizinci maddesinde ders kitapları
hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususları ise Ģu Ģekilde sıralar:
a) Ġçerik;
1) Dersin eğitim ve öğretim programını kapsayacak Ģekilde düzenlenir.
2) Dersin özelliğine göre ünite, bölüm, tema ve konular arasında hacim
bakımından eğitim ve öğretim programının içeriğine uygun bir denge
kurulur.
b) Dil, anlatım ve üslup;
1) YaĢayan Türkçe doğru, güzel ve etkili kullanılır.
2) Konuların iĢleniĢinde öğrencinin seviyesine ve geliĢim özelliklerine uygun
olarak doğru, anlaĢılır, yalın bir dil ve anlatım kullanılır.
3) Dilin kullanımında, Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe Sözlük ve Yazım
Kılavuzu esas alınır.
c) Öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme;
1) Öğrenme yöntemleri ve stratejileri dikkate alınır ve üst düzey düĢünme
becerileri geliĢtirilir.
2) Değerlendirmeye iliĢkin unsurlar, ölçme ve değerlendirmenin ilke ve
teknikleri dikkate alınarak düzenlenir (MEB, 2012).
Millî Eğitim Bakanlığının ders kitaplarının hazırlanması süreçlerinde dikkat edilmesini
istediği unsurlar, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında hazırlanacak kitaplar için de
geçerlidir. Arslan ve Adem, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılması düĢünülen kitapların
Ģu özelliklere sahip olması gerektiğini savunmaktadır:
1. Kitaplar yabancılara Türkçe öğretiminde belirlenen seviyelere uygun olmalıdır. Her
seviyenin kavrama düzeyi farklıdır. Ders kitaplarında ve ders kitaplarını destekleyici
amaçla

hazırlanan

diğer

yardımcı

kitaplarda

ilgili

seviyedeki

öğrencilerin

anlayamayacağı cümleler, deyimler, atasözleri vb. kullanılmamalıdır.
2. Kitaplar öğrencilerin kolay kavrayabileceği, ilgi ve meraklarına uygun metinler
içermelidir.
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3. Kitaplar görsel açıdan zengin olmalıdır. Güncel çizgi film kahramanları, simgeler ve
karakterler kullanılmalıdır.
4. Kitaplar kullanılacağı ülke Ģartları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Çünkü
yabancıların

Türkçeyi

öğrenme

zorlukları,

becerileri

ve

istekleri

farklılık

göstermektedir. Bu farklılıkların en önemli sebebi Türkçenin ilgili ülkedeki
popülerliği ile Türkçeyi öğrenmeye çalıĢan yabancıların dil yapılarının Türkçeye olan
yakınlık durumudur. Ülkelerin coğrafi konumu, kültürü, dini vb. gibi özellikler o
ülkelerde yaĢayan insanların yabancı bir dili öğrenmelerine etki etmektedir. Bir Iraklı
ile bir Çinlinin Türkçe öğrenmeye olan ilgisi aynı değildir (2010, 80).
Demir, ise yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılacak olan ders kitapları
için Ģu genel çerçeveyi çizmektedir:
1. Kitaplar, modern tekniklerle basamaklı kur sistemine uygun yapıda hazırlanmalıdır.
2. Kitaplar hazırlanırken kurs dönemlerine göre bölümlendirme yapılmalıdır.
3. Bölümlendirmeler belirli yerlerde kursu bırakmaya veya bırakılan yerden devam
edilebilmeye uygun olmalıdır.
4. Hem fizikî hem de içerik özellikleri ilgi çekici olmalı ve kalıcı öğrenmeyi destekler
yapıda olmalıdır.
5. Metinler ve görseller uyumlu olmalıdır.
6. Kitapların içeriği temel yaĢam alanlarını yansıtmalı, hayatın içinden olmalıdır.
7. Uluslararası farklılıklardan kaynaklanan yanlıĢ anlaĢılmalara mahal vermemelidir.
8. Metinler, görsellerle desteklenerek ülkenin coğrafi ve beĢerî koĢullarını yansıtacak
nitelikte olmalıdır (2016: 106-107).
Temelleri KâĢgarlı Mahmud‟un 1072-1074 yılları arasında yazmıĢ olduğu Dîvânu
Lugâti‟t-Türk‟e dayandırılan “yabancılara Türkçe öğretimi” alanı, 1960‟lı yıllarda tekrar önem
kazanmıĢ ve o yıllarda konuyla ilgili çeĢitli kitaplar yayınlanmıĢtır. Kenan Akyüz‟ün Yabancılar
Ġçin Türkçe Dersleri KonuĢma, Okuma adlı kitabı (Ankara Üniversitesi, 1965); Hüseyin AytaçM.Agâh Önen‟in Yabancılar Ġçin Açıklamalı Uygulamalı Türkçe adlı kitabı (Ankara, 1969);
Sermet Sami Uysal‟ın Yabancılara Türkçe Dersleri Kitapları (Ġstanbul, 1979); Kaya Can‟ın
Yabancılar Ġçin Türkçe-Ġngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri kitabı (ODTÜ, 1981); M.
Hengirmen-N.Koç‟un Türkçe Öğreniyoruz adlı kitapları (Ankara, 1982); Tahir Nejat Gencan‟ın
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Ġçin Türkçe Öğreniyorum adlı kitabı (Ġstanbul, 1985) bu
kitaplardandır (Barın, 2004, parag. 23).
Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanarak Ocak 2002‟de kullanılmaya
baĢlanan “HĠTĠT Yabancılar Ġçin Türkçe” adlı dil öğretim setiyle birlikte yabancılara Türkçe
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öğretimi alanında yeni bir dönem baĢlamıĢtır. Bugün bu öğretim setiyle birlikte Gazi
Üniversitesinin “Yabancılar Ġçin Türkçe”, Ġstanbul Üniversitesinin “Ġstanbul Yabancılar Ġçin
Türkçe”, Dokuz Eylül Üniversitesinin “Ġzmir Yabancılar Ġçin Türkçe” ve Yunus Emre
Enstitüsünün “Yedi Ġklim Türkçe” dil öğretim setleri farklı kurum ve kuruluĢlarda ders kitabı
olarak kullanılmaktadır.
“Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak materyallerden belki de en önemlisi olan
kitapların, içerik, sunum, görseller, öğrenci seviyesine uygunluk, kullanıĢlılık, ilgi çekme,
öğrenimi kolaylaĢtırma gibi birçok açıdan iĢlevsel niteliklere sahip olmasının çok önemli olduğu
söylenebilir” (Gün vd., 2014: 4). Yabancı dil kitapları konuya uygun görsellerle
zenginleĢtirilmiĢ olmalı; konuyla ilgisi olmayan görsellerle öğrencinin dikkatini dağıtmamalıdır.
Kitaplarda geçen metinler öğretilmesi hedeflenen dil bilgisi konularına ve seviyeye uygun
olarak hazırlanmalı; metinlerde kullanılan cümleler seviye üstü olmamalıdır.
Özel Amaçlı Türkçe Öğretimi
“Yabancı dil ders kitapları, öğrencilerin dil öğrenirken kullanacakları bir kaynak olarak
görüldüğünde öğrenci ihtiyaçlarının belirlenerek bu kaynağın hazırlanması önemlidir” (Bayezit,
2013: 455). Son yıllarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine yapılan çalıĢmalar özel
amaçlı Türkçe öğretiminin dil öğrenme ihtiyaçları arasında önemli bir yeri olduğunu
göstermektedir; bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalıĢmalarında özel amaçlar için
Türkçe öğretimine yönelik (tıp, hukuk, finans, mühendislik, turizm-otelcilik, biliĢim
teknolojileri vb.) farklı müfredat programlarının hazırlanması ve müfredata uygun ders
kitaplarının oluĢturulması gerekmektedir.
KâĢgarlı Mahmud‟un Dîvânu Lugâti‟t-Türk (1072-1074) adlı eserinden sonra
Kıpçaklara Hristiyanlığı benimsetmek amacıyla yazılan Codeks Comanicus da yabancılara
Türkçe öğretme amacı taĢıdığı düĢünülen bir diğer eserdir (Bozkurt, 2005: 319-320). Göçer ve
Moğul, eserde sözlükten baĢka, Ġncil‟den parçalar barındıran dinî metinlere, atasözlerine ve
bilmece tercümelerine yer verilmesinin, eserin Türk dilinin öğretimi amacıyla yazıldığına iĢaret
ettiğini belirtmektedir (2011: 799). “Eserde yer alan Hristiyanlıkla ilgili metinler din eğitimi
amaçlı Türkçe öğretimine, ticaretle ilgili bölümler ticari Türkçe öğretimine, günlük yaĢamla
ilgili sözcüklerin yer aldığı bölümler pratik Türkçe öğretimine örnek sayılabilecek niteliktedir.
Bu bağlamda kitabın özel amaçlı Türkçe öğretimine yönelik olduğu söylenebilir” (ĠĢcan, 2011:
16).
Temizyürek vd. (2015) “Yabancılara Türkçe Öğretiminde ĠĢ Türkçesi Öğretim
Programı, Ders Kitabı ve Terimler Sözlüğü Denemesi: Bankacılık Örneği” isimli çalıĢmalarında
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dil ihtiyaç analizi çalıĢmalarına yer vermiĢ, buradan hareketle dil öğrenmede “iĢ” bulma
kaygısının önemli bir yere sahip olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. ÇalıĢma daha sonra “bankacılık
Türkçesi” özeline indirgenmiĢ, bankacılık Türkçesi için öğretim programı ve terimler sözlüğü
örneği hazırlanmıĢ ve çalıĢmada bankacılık Türkçesi ders kitabının nasıl olması gerektiğine
değinilmiĢtir.
Çangal ve BaĢar (2016), “Türkçe Öğrenen Ġranlılar için Turizm Türkçesi Öğretim
Programı, Terimler Sözlüğü ve KonuĢma Kılavuzu Denemesi” isimli çalıĢmalarında özel amaçlı
dil öğretimi ve turizm Ġngilizcesi üzerine yapılan çalıĢmalara yer vermiĢ, buradan hareketle
turizm Türkçesi üzerine yapılan çalıĢmalara geçmiĢtir. Turizm Türkçesi adına yapılan
çalıĢmaların küçük kitapçıklar hazırlamaktan ileri gitmediğini ortaya koyan Çangal ve BaĢar,
Ġran‟dan her yıl Türkiye‟ye turist olarak gelen Ġranlıların dil öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alarak
Ġranlılar için turizm Türkçesi öğretim programı, terimler sözlüğü ve konuĢma kılavuzu örneği
hazırlamıĢtır.
UlutaĢ (2016), “Türkiye‟de Yükseköğrenim Görecek Yabancılar Ġçin Özel Amaçlı
Türkçe Öğretimine Yönelik Program GeliĢtirme: Bir Model Önerisi” isimli doktora tezinde
UĢak Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‟nde öğrenim görecek yabancı uyruklu
öğrenciler için “özel amaçlı Türkçe Öğretim” programı önerisi hazırlamıĢtır. Öğrencilerin dil
sorun ve ihtiyaçları, elli sekiz öğrencinin katıldığı durum analizi anketi, on öğrenciyle yapılan
görüĢme ve öğretim üyelerinden beĢ kiĢiye uygulanan ihtiyaç ve içerik belirleme formu
kullanılarak belirlenmiĢtir. Verilerden hareketle programa yönelik okuma, dinleme, konuĢma ve
yazma becerileri için amaç ve kazanımlar oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmada ayrıca alana yönelik bin
kelimeden oluĢan sözlük listesine ve örnek metinlere yer verilmiĢ, metinler için etkinlikler
tasarlanmıĢtır. Her bir bölümün sonunda değerlendirme soruları öğrencilere sunulmuĢtur.
Demir, (2017), “Uluslararası Öğrencilerin Akademik Türkçe Ġhtiyaçları” isimli doktora
tezinde Türkiye‟de lisans ve lisansüstü öğrenim gören yabancı öğrencilerin Akademik Türkçe
ihtiyaçlarını belirlemeye ve akademik Türkçe kullanırken öğrencilerin karĢılaĢtıkları sorunları
tespit etmeye çalıĢmıĢtır. AraĢtırmada öğrenci ve öğretmenlerden anketler yoluyla nicel veriler,
yarı yapılandırılmıĢ görüĢmelerle de nitel veriler elde edilmiĢtir. ÇalıĢmanın örneklemini
Türkiye‟deki 54 farklı üniversitede yükseköğrenim gören 697 öğrenci ile 15 farklı üniversitede
ders veren 203 öğretim elemanı oluĢturmuĢtur.
Özel amaçlı Türkçe öğretimi kurslarının gerekliliğini fark eden bazı dil kursları da bu
konuda çalıĢmalar yürütmekte, kiĢiye veya kuruma yönelik “Özel Amaçlı Türkçe” kursları
düzenlemektedir. Ankara Üniversitesi TÖMER (http://tomer.ankara.edu.tr), Necmettin Erbakan
Üniversitesi KONDĠL (https://www.konya.edu.tr/kondil), Ġstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
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TÜRÖMER

(https://www.29mayis.edu.tr)

ve

Giresun

Üniversitesi

TÖMER

(http://tomer.giresun.edu.tr) asgari öğrenci sayısının tamamlanması hâlinde özel amaçlı Türkçe
kursları düzenlediklerini internet sitelerinde belirten Türkçe Öğretim Merkezlerinden
bazılarıdır.
Yurt içinde üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinde yürütülen özel amaçlı Türkçe
kurslarının yanı sıra yurt dıĢında da Yunus Emre Enstitüleri bünyesinde özel amaçlı Türkçe
kursları düzenlenmektedir. Enstitü bünyesinde “dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan Türk
Kültür Merkezlerinde verilen Türkçe dersleri, öğrencilerin yaĢ gruplarına ve seviyelerine göre
ayrılan sınıflarda verilmektedir. Bu çerçevede öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda, genel
Türkçe kurslarının yanı sıra "ĠĢ Türkçesi", "Çocuklara Yönelik Türkçe", "Edebî Çeviri", "Basın
ve Medya Türkçesi" gibi özel amaçlı kurslar düzenlenmektedir” (Yunus Emre Enstitüsü, 2017).
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye ĠĢ Bankası, Türkiye Halk Bankası,
Türkiye Garanti Bankası ve Türk Ekonomi Bankası gibi bankaların yurt dıĢında 70‟den fazla
Ģubesi bulunmakta, bu sayı her geçen gün daha da artmaktadır (Türkiye Bankalar Birliği, 2017).
Yurt dıĢındaki bu bankalar, bulundukları yerlerde ülke vatandaĢlarına hizmet etmekle birlikte o
ülkelerde ikamet eden Türk vatandaĢlarına da hizmet vermekte; bu yüzden Ģubelerinde belirli
sayıda Türkçe bilen personel çalıĢtırma veya mevcut personellerine Türkçe öğretme ihtiyacı
hissetmektedir. Bankalarda görev yapan personelin kursa ayırabileceği vakit kısıtlı olmakta,
kursiyerler kısa sürede müĢterilerine Türkçe hizmet verebilmek istemektedir (Temizyürek vd.,
2015: 94). Bu nedenle çalıĢmada “Bankacılık Türkçesi” örneği üzerinde durulmasının yerinde
olacağı düĢünülmektedir.
Bankacılık Türkçesi Ders Kitabı Önerisi
Bankacılara yönelik dil öğretim çalıĢmalarına bakıldığında, “Bankacılık, Finans ve
Ekonomi Ġngilizcesi” üzerine gerçekleĢtirilen çalıĢmaların alanda önemli bir yer kapladığı
görülmektedir. Corbett‟e ait (1990) “English for International Banking and Finance”, Marks‟a
ait (2007) “Check Your English Vocabulary for Banking and Finance”, Mackenzie‟ye ait (2008)
“English for the Financial Sector” ve Richey&Bonamy‟e ait (2011) “English for
Banking&Finance” bu çalıĢmalardan bazılarıdır. Adı geçen çalıĢmalar finans sektöründe etkili
biçimde çalıĢabilmek için gerekli olan iletiĢim becerilerini öğrenciye kazandırmaya
odaklanmakta, öğrencide alana yönelik kelime hazinesi oluĢturmayı amaçlamaktadır.
ÇalıĢmalarda perakende ve yatırım bankacılığı, muhasebe, ticaret finansmanı ve satın almalar
gibi çeĢitli finansal konulara yönelik temalar kullanılmaktadır.
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Bu çalıĢmada “Bankacılık Ġngilizcesi” üzerine hazırlanan kitaplar incelenmiĢ,
Temizyürek vd. (2015) tarafından oluĢturulan “Bankacılık Türkçesi Öğretim Programı
Örneği”ne uygun olarak temel düzeyde “Bankacılık Türkçesi Ders Kitabı” için ünite örneği
hazırlanmıĢtır. “TanıĢma” teması üzerine kurulan bölüm, kitabın ilk ünitesi olarak planlanmıĢtır.
“Bankacılık Türkçesi” müfredatına göre üniteler Merhaba, Bankada, Toplantıda, Telefonda, İş
Görüşmesinde, İletişim vb. baĢlıklarla hazırlanmalıdır” (Temizyürek vd., 2015: 108). Ayrıca
hazırlanan ünitelerde hem bankacılık iĢ koluna hem de günlük hayata yönelik kelimelere yer
verilmelidir.
Ders ve çalıĢma kitapları, öğretim sürecinde öğrencilere kaynaklık eden en önemli
araçlardır. Öğretimin etkili Ģekilde gerçekleĢtirilmesi doğru kaynakların seçimiyle mümkün
olacaktır. ĠĢ Türkçesi gibi özelleĢtirilmiĢ öğretim alanlarına özel ders ve çalıĢma kitaplarının
hazırlanması; ayrıca öğretimin alana özgü ders materyalleri ile desteklenmesi çok önemlidir.
Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler genellikle dil öğrenme merkezlerinde mevcut genel
öğretim programları çerçevesinde kurslara devam etmektedir. ĠĢ Türkçesi kurslarında ise kiĢiler
günlük iĢ hayatıyla ilgili kullanmaları gereken kelime ve ifadeleri öğrenmek durumunda
olacaklardır. Bu durum hem öğrencilerin motivasyonlarını yükseltecek hem de öğretimde
zamandan tasarruf edilmesini sağlayacaktır. ĠĢ Türkçesi kursları için kitap hazırlarken kitapta
yer verilecek kelimelerin ve cümlelerin öğretimi planlanan iĢ kolu göz önüne alınarak seçilmesi
ve bu konuda söz konusu iĢ alanının uzmanlarından destek alınması gerekmektedir.
“Bankacılık Türkçesi Ders Kitabı”nın ilk ünitesi olması düĢünülen örnek bölüm
“TanıĢma” teması üzerine kurulmuĢ ve ünitenin ilk sayfasında tanıĢma diyaloğuna yer
verilmiĢtir. Burada öğrencilerin basit kalıplarla yeni insanlarla tanıĢabilmeleri ve selamlaĢmavedalaĢma kalıplarını öğrenmeleri amaçlanmıĢtır.
TanıĢma diyaloğunun ardından alfabe ve kelime öğretimi bölümüne yer verilmiĢtir.
Burada her bir harf için örnek kelimeler liste hâlinde sıralanmıĢtır. Ünitede alfabenin tamamı
için 139 örnek kelime bulunmaktadır. Kelimeler bankacılık alanıyla ilgili olmakla birlikte
öğrencilerin günlük hayatta karĢılaĢabilecekleri kelimelere de listede yer verilmeye çalıĢılmıĢtır.
Öğretmen, öğretim sırasında bu listedeki kelimelerle yetinmemeli; dersin gidiĢatına göre kelime
listesini geniĢletmelidir. ĠĢ Türkçesi veya basamaklı kur sistemine göre düzenlenmiĢ temel
seviye Türkçe kurslarında alfabe öğretiminde yeteri kadar kelime öğretilmesi çok önemlidir.
Kurs süresince öğrenciye “her sesle baĢlayan en az 15-20 kelime öğrettiğimizde ve alfabe
tamamlandığında ortalama beĢ yüze yakın kelime vermiĢ oluruz. Bu kelimeleri iyi seçer ve
öğretebilirsek temel söz varlığı olan iki bin kelimenin dörtte birini öğretmiĢ oluruz” (Güzel ve
Barın, 2013: 67).
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Alfabe ve kelime öğretiminden sonra ülke ve milliyet adları ile “Nerelisin?” soru yapısı
verilmiĢ, ardından “Bu ne? / Bu kim? / Burası neresi?” yapılarına geçilmiĢtir. Bu bölümde
verilen örneklerin bankacıların ihtiyaç duyacağı ve günlük hayatta karĢılaĢacakları kelimelerden
seçilmesine dikkat edilmiĢtir. Söz gelimi “Bu ne? Bu bankamatik.” veya “Bu kim? Bu bankacı.”
gibi örneklerle öğrencilerin bankacılık alanına iliĢkin kelimeleri öğrenmeleri amaçlanmıĢtır.
Bununla beraber defter, kedi, öğretmen vb. günlük hayata dair çok sayıda kelime de bu bölümde
yer almaktadır.
Ünitenin devamında sayılar, mevsimler, aylar, günler ve sıra sayılar bulunmaktadır. Sıra
sayılardan sonra “Nerede?” soru yapısı verilmiĢ, cevap olarak öğrencilerden “Birinci katta,
Ġkinci katta” vb. cevaplar beklenmiĢtir. Öğretmen bu bölümde öğrencilere “Nerede?” soru
yapısı üzerinden hareketle bulunma durumu ekinin (-da, -de, -ta, -te) kullanımını öğretmelidir.
Ünitenin devamında öğrencilere sırasıyla “Ek fiil geniĢ zaman”, “Çoğul eki (-lar, -ler)” ve “Var
- yok cümleleri” verilmektedir.
“Bankacılık Türkçesi Ders Kitabı”nın altı üniteden oluĢması planlanmaktadır. Buna
göre Temizyürek vd. (2015) tarafından hazırlanan “Bankacılık Türkçesi Öğretim Programı
Örneği”ne göre ders kitabında yer alması gereken dil bilgisi konularının ünitelere göre dağılımı
Ģu Ģekilde olabilir:
Tablo 1: Bankacılık Türkçesi Ders Kitabı Dil Bilgisi Konuları
Ünite

Ünite Adı

1. Ünite

Merhaba

2. Ünite

Bankada

3. Ünite

Toplantıda

4. Ünite

Telefonda

5. Ünite

ĠĢ GörüĢmesinde

6. Ünite

ĠletiĢim

Dil Bilgisi ve İçerik
1. TanıĢma
2. Alfabe
3. Nerelisin?
4. Bu, ġu, O ne?/Bu, ġu, O kim?
5. Burası neresi?
6. Sayılar
7. Sıra Sayılar (Sıralama)
8. Ek fiil geniĢ zaman (mI? / değil)
9. Var / Yok cümleleri
10. Para birimleri
11. ġimdiki zaman: -yor, -mAktA
12. Ad durum ekleri
13. Ġyelik ekleri
14. –mAk istemek
15. “ile” bağlacı
16. –lı, -sız, -lık ekleri
17. Saatler
18. dAn önce / -dAn sonra
19. Emir / istek kipleri
20. Belirli geçmiĢ zaman: -DI
21. Ad cümlelerinde belirli geçmiĢ
(güzeldi, iyiydi, vb.)
22. Ad tamlamaları
23. Gelecek zaman: -AcAk
24. Yeterlik
25. Çünkü bu nedenle, bu yüzden
(Temizyürek vd., 2015: 96)
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Her ünitenin ünite sonu “Değerlendirme” bölümü ile birlikte 12 sayfa olması
planlanmakta, kitapta yer alan kelimelerin bulunduğu “Sözlük” bölümüyle birlikte kitabın
yaklaĢık 75-80 sayfa arasında olması öngörülmektedir. “Bankacılık Türkçesi Ders Kitabı”nın
örnek ünitesi Ģu Ģekilde hazırlanmıĢtır:
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Sonuç ve Öneriler

Teknoloji her geçen gün geliĢmekte, internet teknolojileri sayesinde ülkeler ve milletler
arasındaki sınırlar ortadan kalkmakta ve dünya gittikçe küçülen bir köy hâline gelmektedir.
Ortadan kalkan sınırlar insanlar arasındaki iletiĢim boyutuna etki etmekte, insanlar farklı millet
ve toplumlarla iletiĢim kurabilmek için ortak dil arayıĢına girmektedir. Bu durum tüm dilleri
olduğu kadar Türkçeyi de etkilemekte, farklı milletlerden insanlar farklı gerekçelerle Türkçe
öğrenmek istemektedir.
Yurt içinde üniversitelerin Türkçe öğretim merkezleri ve özel kurslar, yurt dıĢında
Yunus Emre Enstitüleri ve Maarif Vakfına bağlı okullar Türkçenin yabancılara öğretimi
süreçlerini yürütmekte, Türk dilini ve kültürünü insanlara tanıtmaktadır. Bu kurum ve kuruluĢlar
ortak hedefler için hareket etse de öğretim süreçlerinde farklı öğretim programları, ders kitapları
ve ders materyalleri kullanmaktadır. Kullanılan ders araç ve gereçlerindeki farklılıklar alan için
bir zenginlik olmakla birlikte kullanılan program, yöntem ve tekniklerdeki farklılıklar öğretimin
standart hâle getirilmesini güçleĢtirmektedir. Farklı kurumlarda C1 seviyesini tamamlayan
yabancıların Türkçe yeterlikleri eĢ değer olmamakta bu durum bazı kurum ve kuruluĢların
güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.
Dil öğretimi, tüm dünyada büyük bir pazar hâline gelmiĢtir. GeliĢmiĢ ülkeler, dillerini
geliĢmekte ve geri kalmıĢ ülkelerdeki yabancılara öğretmekte, bu alandan ciddi bir gelir elde
etmektedir. Türkiye, son yıllarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanına önem vermekte
ve alanı geliĢtirmek için ciddi yatırımlar yapmaktadır. GerçekleĢen büyüme kayda değer
olmakla birlikte henüz istenen seviyelerde değildir. Nitekim Ġngilizcenin yabancılara öğretimi
alanına bakıldığında çok amaçlı dil öğretim programlarının ve bu programlar doğrultusunda
hazırlanan ders araç ve gereçlerinin zenginliği dikkat çekmektedir.
Özel amaçlı dil öğretimi çalıĢmalarının temelinde, öğretim programlarının geliĢtirilmesi
yer almaktadır. Temizyürek vd. (2015) hazırladıkları “Yabancılara Türkçe Öğretiminde ĠĢ
Türkçesi Öğretim Programı, Ders Kitabı ve Terimler Sözlüğü Denemesi: Bankacılık Örneği”
isimli çalıĢmalarında öncelikle öğretim programı üzerinde durmuĢ, ders kitabı ve terimler
sözlüğü denemesi hazırlamıĢtır. Benzer Ģekilde UlutaĢ, (2016), “Türkiye‟de Yükseköğrenim
Görecek Yabancılar Ġçin Özel Amaçlı Türkçe Öğretimine Yönelik Program GeliĢtirme: Bir
Model Önerisi” isimli doktora tezinde Türkiye‟de Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinde eğitim
gören öğrenciler için öğretim programı hazırlamıĢ, programa yönelik amaç ve kazanımlar
oluĢturmuĢtur. Adı geçen iki çalıĢma da ekonomi alanı içerisinde yer alan iĢ kollarına yönelik
olmasıyla dikkat çekmektedir.
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Çangal ve BaĢar (2016), “Türkçe Öğrenen Ġranlılar için Turizm Türkçesi Öğretim
Programı, Terimler Sözlüğü ve KonuĢma Kılavuzu Denemesi” isimli makalelerinde Turizm
Türkçesine yönelik öğretim programı hazırlamıĢtır. Çangal ve BaĢar, çalıĢmayı Ġranlılara
yönelik hazırlamalarının gerekçesini Ġran‟dan Türkiye‟ye her yıl çok sayıda turistin gelmesiyle
açıklamaktadır. Turizm ülkeler için önemli bir gelir kaynağıdır. Farklı coğrafi özellikleri
nedeniyle dört mevsim turistlere ev sahipliği yapan Türkiye için turizm alanında yapılacak
benzer çalıĢmalar önem arz etmektedir.
Özel amaçlı dil öğretim programlarında öğrenci ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi çok
önemlidir. Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretimi alanında dil ihtiyaç analizi çalıĢmalarının
farklı alanları kapsayacak Ģekilde geniĢletilerek uygulanması gerekmektedir. Mevcut
çalıĢmalarda ön plana çıkan bir diğer alan ise “Akademik Türkçe”dir. Demir (2017),
“Uluslararası Öğrencilerin Akademik Türkçe Ġhtiyaçları” isimli doktora tezinde öğrencilerin
akademik Türkçe ihtiyaçlarını belirlemiĢ, karĢılaĢtıkları sorunlara çözüm önerileri sunmuĢtur.
GerçekleĢtirilen çalıĢmalar, özel amaçlı dil öğretimi çalıĢmaları açısından ümit verici
olmakla birlikte Ġngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi alanına kıyasla yetersiz kalmaktadır.
Bugün Türkiye‟de ve yurt dıĢında yabancılara Türkçe öğreten kurum ve kuruluĢlar arasında özel
amaçlı Türkçe öğretim programları açanlar bulunmakta, fakat bu yerlerde öğretim belli bir
standart olmaksızın el yordamıyla gerçekleĢtirilmektedir. Bu durum yürütülen kurslarda
öğretimin istenilen düzeyde gerçekleĢip gerçekleĢmediğini ölçmeye imkân vermemektedir.
Türkiye Cumhuriyeti yabancı dil olarak Türkçe öğretimi iĢini bir devlet politikası hâline
getirmeli ve bu alan için standartlar belirlemelidir. Gerekirse bu görevi Yunus Emre Enstitüsü,
Maarif Vakfı gibi bir kuruma vermeli, alanda hizmet veren baĢlıca kurum ve kuruluĢların
temsilcilerinin katılımıyla geliĢtirilecek olan öğretim programının kullanımını zorunlu
kılmalıdır. Bu öğretim programından hareketle kurumlar kendi ders kitaplarını ve materyallerini
hazırlamalı ve öğretimi bu araç gereçlerle gerçekleĢtirmelidir.
Öğretim programı, özel amaçlar ve iĢ kolları dikkate alınarak çeĢitlendirilmeli, özel
amaçlı dil öğretim kurslarına önem verilmelidir. Bu Ģekilde belli amaçlarla dil öğrenmek isteyen
yabancıların zamandan tasarruf etmeleri sağlanacak ve bu kurslar farklı hedef kitlelerden
öğrencileri kurslara çekmekte etkili olacaktır.
Bu çalıĢmada “Bankacılık Türkçesi Ders Kitabı” için ünite denemesi hazırlanmıĢtır.
Yabancı dillerde gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda bankacılık iĢ kolunun ön plana çıkması ve Bosna
Hersek‟te hizmet veren Ziraat Bankasının personellerine Türkçe öğrenme zorunluluğu koyması
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üzerine bu iĢ koluna yönelik Türkçe kurslarına ihtiyaç duyulması nedeniyle çalıĢmada
“Bankacılık” alanı seçilmiĢtir.
ĠĢ Türkçesi kurslarında dil öğrenmek isteyenler, çalıĢtıkları için dil kursuna
ayırabilecekleri zaman sınırlıdır. Bankacılık özeline bakıldığında kursiyerlerin temel seviyede
kendilerini tanıtabilecekleri, temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ve hizmet almak için bankaya
gelen müĢterilere Türkçe olarak yardımcı olabilecekleri seviyede Türkçe öğrenmeleri yeterli
gelmektedir. Düzenlenecek kurslarda bu durum dikkate alınmalı, kursiyerlerin kurs süresi
boyunca yeterli kelime hazinesine ulaĢmaları sağlanmalı, ayrıca bankacılık iĢlemleriyle ilgili
kursiyerlerin pratik yapabilecekleri ortamlar hazırlanmalıdır.
Özel amaçlı Türkçe kurslarında ders verecek öğretmenlerin ders verecekleri iĢ koluyla
ilgili bilgisinin olması ve alanla ilgili terimleri bilmesi gerekmektedir. Öğretmen hazırlanan ders
kitabını öğretimin temeline koymalı ve dersi bu doğrultuda yürütmelidir. Öğretmen ders
kitabına ve programa sadık kalmak kaydıyla dersi yeni materyallerle zenginleĢtirmelidir.
Ünite sonlarında değerlendirme soruları yer almalı ve bu sorular çoktan seçmeli, açık
uçlu, boĢluk doldurma, doğru-yanlıĢ, eĢleĢtirme gibi çeĢitli soru tipleriyle oluĢturulmalıdır. Soru
metni, soru kökü ve seçenekler ölçme-değerlendirme kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
Genel Türkçe kurslarında dört temel beceriye eĢit derecede önem verilmektedir. Söz
konusu bankacılık mesleği olduğunda dilin iletiĢim boyutu önem kazanmaktadır. Dolayısıyla “ĠĢ
Türkçesi” kurslarından mezun olan kursiyerlerin dinleme ve konuĢma becerilerinin üst düzey
olması beklenecektir. Bu yüzden bankacıların dinlediklerini anlamaları ve müĢteriye Türkçe
olarak hizmet sağlayabilmeleri gerekmektedir. Banka iĢlemlerinin belli bir çerçevede
gerçekleĢeceği düĢünüldüğünde bankacılık Türkçesi kurslarında kalıp ifadelerin öğretiminin de
önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Verilen hizmetlere yönelik kalıp ifadeler ve diyaloglar
geliĢtirilmeli, kurslarda öğrencilere verilmelidir.
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