
 

 

 

"Yabancı dil travma olmamalı; dinleme ve yazma becerisine odaklanılmalı" 

Yabancı dil öğreniminin sadece okuyup anlayan ama üretmeyen bir yaklaşımla travma haline getirilmemesi 

gerektiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök, "Yabancı dili öğrenirken... 
Yabancı dil öğreniminin sadece okuyup anlayan ama üretmeyen bir yaklaşımla travma haline 
getirilmemesi gerektiğini dile getiren Dr.Öğr. Üyesi Şahin Gök,  
 
"Yabancı dili öğrenirken daha çok dinleme ve yazma becerilerine odaklanılmalı. Öğrenimi 
ve konuşmayı engelleyen en önemli sorunlardan biri de hata yapma kaygısıdır" dedi. 
Her geçen gün büyüyen ve dışa açılan, hatta birçok alanda özellikle yükseköğretimde cazibe 
merkezi olan Türkiye'nin yabancı dil öğrenme ihtiyacı olduğuna dikkat çeken İstanbul Gelişim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök, yabancı dil 
sınavlarının dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini ölçecek bir şekilde tasarlanması 
gerektiğini dile getirdi. Gök, "Dil çoğunlukla sesli veya yazılı iletişim aracıdır. Dili sadece 
okuyup anlayan ama üretmeyen bir yaklaşımla yabancı dil öğrenimini travma haline getirdik" 
ifadelerini kullandı. 
 
"Dinlemeye ve yazmaya odaklanılmalı" 
Yabancı dili öğrenirken daha çok dinleme ve yazma becerilerine odaklanılması gerektiğine 
vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök, "Mevcut yabancı dil öğrenme anlayışımızda dil girdisi 
olarak sadece gözlerimizle okuyarak öğrenip beynimize kaydediyoruz. Sesli girdi yani dinleme 
oranı yok denecek kadar az olduğu için sesli çıktı yani konuşma da çok az oluyor. Yazma 
becerisi de anlamlı dil çıktılarını ve öğrenmenin kalıcı olmasına katkı sağlar" diye konuştu. 
 
"Yoğun ve anlayarak dinleme kendiliğinden konuşmaya hazırlar" 
Gök, çocukların yaptığı gibi yoğun ve anlayarak dinlemenin kendiliğinden konuşmaya zemin 
hazırladığını belirterek, "Yoğun ve anlayarak dinleyerek, dilin ritmini, kendine has müziğini 
kulağımızla yakalarız. Yeterli dinleme oluştuğunda dilin doğal haliyle kelime kelime değil 
anlam guruplarıyla blok blok dilimizden döküldüğünü, hatta buna engel olamadığımızı 
görürüz. İkinci adım konuşma safhasında, çocuklar gibi başta hatalara odaklanmadan mesajı 
karşı tarafa iletmeye çalışmak iletişimi gerçekleştirir" dedi. 
 
"Hata yapmaktan korkuyoruz" 
Yabancı dil öğrenimini ve konuşmayı engelleyen en önemli sorunlardan birinin hata yapma 
kaygısı olduğunu söyleyen Gök, "Oysa her dil konuşulan yabancı dile kendinden bazı 
kavramlar ekler, ses veya kelimelerin farklı kullanımları gayet doğaldır. Konuşurken yapılan 
hatalar doğal öğrenme süreçlerinin gereğidir. Çocukların eksik telaffuzları ve dil yanlışlarını 
seviyor ve onları daha fazla konuşmaya motive ediyoruz. Aynısını kendimize de 
uygulamalıyız, hatalara takılmadan mesajı karşıya iletmeye gayret etmeliyiz. Biraz kendimize 
güven birçok sorunu çözecektir" diye konuştu. 
 

YABANCI DİL TRAVMA OLMAMALIDIR 
(Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Şahin Gök’ün Basına Röportajı) 
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"Sınıfta Türkçe konuşulmazsa, sorun çözülür" 
Yabancı dili konuşmak için yabancı hocaların da çözüm olmadığını belirten Gök, "İngilizce 
eğitiminde üst sıralardaki ülkelerde yabancı hocaya dayalı bir sistem yoktur. Günümüz 
internet dünyasında her türlü orijinal dil materyaline ulaşmak mümkündür. Anlayışımızı ve 
yaklaşımımızı değiştirmek zorundayız. Hangi seviyede olursa olsun yabancı dil öğreten 
hocalarımız sınıf içi ve sınıf dışında Türkçe konuşmasın, sorunlarımızın büyük bir çoğunluğu 
kendiliğinden çözülür" dedi. 
 
"Farkındalık oluşturma çalışmalarına odaklanıyoruz" 
İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde ezberlenmiş anlayışların tersine, dinleme ve 
konuşmaya ağırlık vererek, sınıf içi Türkçe kullanımını minimize ettiklerini ifade eden Gök, 
"Hedef dilde konuşma kültürünü yerleştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi bilgilendirerek 
sınıf içi ve dışında İngilizce konuşmaya ve kullanmaya motive ediyoruz. Dili öğretmeye 
çalışmaktan çok nasıl öğrenileceği konusunda farkındalık oluşturma çalışmalarına 
odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı. 
 
"Yabancı öğrenci dil öğreniminde şans" 
Her yıl yabancı uyruklu öğrenci sayılarını da artırdıklarını belirten Gök, "Bu öğrencilerimizin 
İngilizce iletişim kurmada çok büyük katkılarının olduğunu gözlemliyoruz. Şu an dört bin 
civarında yabancı uyruklu öğrencimiz var bu sayıyı on bine çıkarmayı hedefliyoruz. Onları 
yabancı dil öğretmede şans olarak görüyor ve Türkiye'nin geleceğinde büyük roller 
oynayacakları bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu.  
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 2020-2021 
akademik yılında “Proje ve akademik Faaliyetler Birimi” kurulmuştur. Bu birim kapsamında, 
öğretim görevlilerimize ve öğrencilerimize yıl içinde proje faaliyetleri ve iş birliği eğitimleri ve 
bilgilendirmeleri yapılmıştır. Öğretim görevlilerimize ilerleyen dönemlerde atölye çalışmaları 
yapılması planlanmaktadır.  

Atölye çalışmamıza, projeler ile ilgili seminerler düzenlemiştir. Bir akademik dönem sürmesi 
planlanan atölye çalışmamıza her ay farklı bir konu ile katılımcılara gerekli bilgilendirme 
yapılacaktır.  
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Yüksekokulu Müdürlüğü ile Zeytinburnu Şehitler 
Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü tarafından proje 
ve akademik faaliyetler iş birliği kapsamında protokol 
anlaşması yapılmıştır. 

İmzalanan iş birliği protokolleri ile her iki kurumumuz 
arasında, ulusal ve uluslararası alanda yabancı dilde 
eğitime dayalı projeler hedeflenmektedir. Aynı 
zamanda YDYO- Projeler koordinatörlüğü 

bünyesinde Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü ile öğrencilere yönelik 
mesleki eğitim ve dil & kültür entegrasyon projesine de başlanmıştır. Gönüllülük esasına 
dayanan, öğrencilerin aktif katılım sağlayarak sosyal sorumluluk projeleri ile yabancı dil 
öğretimini kolaylaştıracak uygulamalar için de BİLSEM ile müdürlüğümüz ve proje 
koordinatörlüğümüz aktif faaliyet göstermektedir. 

 

Aynı şekilde, Mehmet Emin Horoz Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ile de iş birliği protokolü 
imzalanmıştır. Bu anlaşma ile her iki kurum 
arasında öncelikli olarak Avrupa Birliği projelerine 
katılan eğitimci ve öğrencilere dil öğretim desteği 
sağlamak ve sonrasında ise proje eğitim 
bilgilendirmesi yapılması öngörülmektedir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi ve Mehmet Emin Horoz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ile İş Birliği Protokolü yapılmıştır.  
 



 

 

 

 

12 Ocak 2021 tarihinde saat 16.00’da okulumuzun uzatan eğitim sistemi olan ALMS üzerinden, 

Yabancı Diller Yüksekokulumuz’da Hazırlık eğitimi gören uluslararası öğrencilerimiz ile 

buluştuk. 54 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, Yabancı Diller yüksekokulu Müdürü 

Dr. Öğr. Üyesi Şahin GÖK, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Büşra HACIKÖYLÜ ve Öğr. Gör. Naime 

AKYÜREK, ayrıca okulun Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu ile tanışan öğrenciler, sorularını 

doğrudan ilgili birimlere yöneltme fırsatını buldular.  

 

 

 
 Pandemi Koşullarından dolayı sınavlara ve derslere katılamayan öğrenciler için 

KIŞ OKULU” açıldı. 
 

 

Tüm dünyayı ciddi anlamda etkileyen pandemi sürecinde eğitim ve öğretim, çevrimiçi 

platformlara taşınmıştır. Bu süreçte, teknik sorunlardan ve donanımsal eksikliklerden dolayı 

dersleri takip edemeyen öğrencilerimizin, eksiklerini kapatabilmeleri ve motivasyonlarını 

yeniden kazanabilmeleri amacıyla, 08.02.2021–19.02.2021 tarihleri arasında KIŞ OKULU adı 

altında bir telafi programı başlatılacaktır.  

 

 

 

 

 

 
 Uluslararası öğrencilerle adaptasyon ve oryantasyon toplantıları yapıldı 

 



 

 

 

 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin 

GÖK’ün İngilizceyi ikinci yabancı dil olarak 

öğrenen Türk öğrencilerin, yazım sırasında 

yaptıkları hataları analiz eden Contrastive Error 

Analysis of Turkish EFL Students başlıklı 

çalışması, uluslararası yayın yapan International 

Journal of Language & Language Studies 

dergisinde yayınlanmıştır.  

 

 
 
 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi 
Naime KARAKAŞ, İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Programında Doktora eğitimine 
başlamıştır.  

 

Öğretim Görevlisi Yasin Acar Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora 
eğitimine başlamıştır. 

 

Öğretim Görevlisi Sercan Doğan ARISOY İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. 

 

 

 YDYO Müdürümüz  Dr.Öğr.Üyesi Şahin GÖK’ün uluslararası makalesi 
yayınlandı. 
 

 

 YDYO Akademik Başarılar Devam ediyor… 
 


