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13
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Programın Adı

Arap Dili Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Sayısı

2

Kredi Sayısı

30

Ders Sayısı

10 Ders + 1 Dönem Projesi

Köklü geçmişten güçlü geleceğe...

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANINDAN MESAJ

Üniversitenin adını aldığı Hoca Ahmet Yesevi, ilahi aşk, sevgi ve hoşgörüyle
özdeşleşmiş, biçimi değil özü ön plana almış olan, doğudan batıya Türk milletinin önde gelen manevi mimarlarındandır. Onun yaktığı ilim ve irfan meşalesi
Türk Dünyasının önünü açmış ve Türk-İslam medeniyet dairesinin temel
taşlarını oluşturmuştur. “Hikmet”leri bütün insanlığa hikmet dersleri verirken,
dilimizin gelişmesi ve zenginleşmeşine büyük katkılar sağlamıştır. Yaşadığı
Türkistan coğrafyası tarihte “Türk Rönesansı” diye ifade edilen medeniyet
hamlesinin temellerinin atıldığı yer olmuştur. 1993-1994’ten beri bulunduğu
bölgenin eğitim seviyesini yükselten Türk-Kazak devlet üniversitesidir.
Prof. Dr. Muhittin Şimşek
Mütevelli Heyet Başkanı

ÜNİVERSİTEMİZ VE TÜRTEP HAKKINDA
Üniversitemizde, 2002-2003 öğretim yılından itibaren tüm uzaktan eğitim
programları “Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülmektedir. Uzaktan Eğitim
programlarımızın kalitesi gün geçtikçe iyileştirilmekte ve daha çok kişiye
hizmet verecek biçimde gelişmektedir. Alanında tanınmış öğretim üyeleriyle
etkileşimli olarak, dersler uzaktan canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm
dersler kaydedilerek arşivlenmekte ve öğrencinin dersi zamandan bağımsız
olarak tekrar tekrar izlemesine imkân sağlanmaktadır.
Eğitim, ara sınavlar ve ödevler internet üzerinden yürütülmekte, dönem
sonundaki final ve bütünleme sınavları Ankara, İstanbul, İzmir ve
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak sınıf
ortamında yüz yüze yapılmaktadır.

PROGRAM HAKKINDA
Günümüzde 25 ülkede konuşulan Arap dili, birçok ülkede de ikinci dil olarak
konuşulmaktadır. Nüfus açısından dünya genelinde en çok konuşulan 5. dil
olup aynı zamanda Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilen 6 resmî
dilden birisidir. Program, bu alanda ileri düzeyde eğitim vermeyi amaçlayan
tezsiz yüksek lisans programıdır.
Arap Dili Eğitimi yüksek lisans programı; dil öğreniminin sadece temel dil
bilgisi kurallarının öğretimi olmadığından hareketle öğrencilere dile ait;
kültür, araştırma yöntemi, analiz, kuram, yaklaşım ve dil becerilerinin arttırılması noktasında katkı sağlamaktadır.

Program Avantajları
Dil analizi ve öğretimi konusunda bilimsel bir bakış açısı kazandırır.
Arap dili hakkında kuram, yaklaşım ve üst düzey dil becerilerinin geliştirilmesini sağlar.
Türkçeden Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye çeviri teknikleri konusunda
yetkinlik kazandırır.
Arap dili bilimsel araştırma yöntemleri hakkında fikir vererek, mezunların
kendilerini yenilemelerine ve çağdaş gelişmeleri yakından takip etmelerine
olanak sağlar.
Basın Arapçası hakkında temel kelime ve terimler verilerek, farklı görsel
ve yazılı Arapça metinlerin çözümlenmesinde bilgi sağlar.
Devlet memurlarının bir kademe ilerlemesine avantaj sağlar.

PROGRAM DERSLERİ
Dönem: 1
•
•
•
•
•

Ortadoğu Tarihi ve Kültürü
Arapça Eşdizimsel Örüntülerin İncelenmesi
Dilbilim ve Arapça Öğretimi
Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi Politikaları
Araştırma Yöntemleri

Dönem: 2
•
•
•
•
•
•

Arap Dili ve Edebiyatının Kaynakları
Arapça Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar
Arap Retoriği
Basın Arapçası
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dönem Projesi
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Başvuru Şartları
Başvuru şartları www.turtep.edu.tr adresinde mevcuttur.

TÜRTEP’e Nasıl Başvurulur?
www.turtep.edu.tr adresi üzerinden online yapılır.

Ödeme Bilgileri
Peşin ve anlaşmalı kredi kartları ile 4 taksit ödeme seçeneği
bulunmaktadır.
Diğer indirim ve ayrıntılı ödeme bilgilerine www.turtep.edu.tr
üzerinden ulaşılabilir.

İletişim
TÜRTEP Başkanlığı 1314. Cadde No: 19
06460 Aşağı Öveçler / Çankaya / Ankara
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