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ÖNSÖZ 

 

Tarih ve din birlikteliğini uzun yıllardır sürdürdüğümüz Arap coğrafyası ile 

son zamanlarda hızla artan bir ilişki ağı ortaya çıkmıştır. Ortadoğu’ya yakınlığı 

sebebiyle Gaziantep, yüzyıllar boyu Arap coğrafyası ile yakın temasta bulunmuş bir 

şehirdir. Ortaya çıkan gelişmelerin kendini hemen hissettirdiği bir şehir olan 

Gaziantep’te Arapça öğrenme ihtiyacı başta ticarette olmak üzere diğer alanlarda da 

kendini göstermektedir. Gelişen siyasi ve ticari yakınlaşmanın bir sonucu olarak 

Arapça, öğrenilmesi gerekli olan bir yabancı dil konumuna gelmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatının finanse ettiği Türkiye-Suriye 

Bölgeler arası İşbirliği Programı çerçevesinde kurulan Arapça Dil Öğretim Merkezi 

(ADÖM) Gaziantep’te Arapça öğrenmek isteyen kişilerin bu ihtiyacını karşılayacak 

olan bir dil merkezi konumundadır. Gaziantep Üniversitesi Uygulama Otelinde 

kurulmuş olan butik sınıflarda faaliyet gösteren merkez uzun yıllar üniversite 

bünyesinde öğretim verecek şekilde oluşturulmuştur. Proje bittikten sonra 

kursiyerlerden alınacak belli bir ücret karşılığında kendini finanse edecek konuma 

gelmiştir. Modern dil öğretim metotlarına göre hazırlanan sınıflarda her türlü teknik 

ve akademik altyapı hazır durumdadır. Proje ile oluşturulacak olan yapı daha sonra 

da eğitimine devam edecek tarzda örgütlenmesini tamamlanmıştır. Gaziantep 

Üniversitesi rektörlüğü ADÖM’ü uzun yıllar devam edecek şekilde ayakta kalmasına 

destek verecektir. Gerekli görüldüğü takdirde ADÖM’de ders vermek üzere Arapça 

bilen Türk eğitimciler kısmi zamanlı olarak çalıştırılacaktır.   

Gaziantep Üniversitesi Arapça Dil Öğretim Merkezi (ADÖM)  kurulma 

aşaması tamamlandıktan sonra, Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve 

Edebiyatı bölümünden Dr. Muhammet Mustafa ve Mr. Bekri Ekko Halep 

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilmiş ve 19 Ocak 2008 tarihinden 

itibaren Arapça dersleri verilmeye başlanmıştır. Dersler Cumartesi saat 13.00-18.00 

ve Pazar 10.00-15.00 saatleri arasında Gaziantep Üniversitesi Uygulama Oteli butik 

sınıflarında verilmiştir. Öğretim elemanları, her hafta Cumartesi ve Pazar günleri 

Gaziantep’e gelmekte ve her hafta 12’şer saat ders vermişlerdir. Kursiyerlerin 

çoğunluğunu Gaziantep Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı ve Ortadoğu’ya ihracat 

yapan firmaların dış ticaret bölümlerinde çalışan elemanlarından oluşmuştur.  

30.01.2008 tarihinde sınıflarda kullanılmak üzere 2 adet bilgisayar, 2 adet 

LCD TV, 1 uydu ve 2 adet projeksiyon makinesi alınmış ve sınıf teşrifatı yapılmıştır.  

29.02.2008 tarihinde 1 adet yazıcı, 2 adet U masa, 65 adet sandalye alınmış ve 

modern dil öğretimi için gerekli altyapı tamamlanmıştır.  

Kursiyerlere Arapça ders notları ve cd’ler temin edilmiş ve dağıtılmıştır.  

Ocak ayında 104, Şubat ayında 98, mart ve nisan ayında 92, mayıs ayında 82,  

haziran ayında 76, temmuz ayında 72, ağustos ayında 62, eylül ayında 62, ekim 

ayında 113, kasım ayında 109 kursiyer Arapça kursuna devam etmiştir..  

15-17 Nisan 2008 tarihleri arası 36 başarılı kursiyer Halep’e götürülmüş ve 

öğrendikleri Arapça’yı pratik yapma olanağı sağlanmıştır. 12-14 Temmuz 2008 

tarihleri arası 30 başarılı kursiyer Halep’e götürülmüş ve öğrendikleri Arapça’yı 

pratik yapma olanağı sağlanmıştır. 

14 Kasım 2008 tarihinde Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve 

Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Esma Muaykel Gaziantep Üniversitesi 

Fen-Edebiyat  Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda “1900-1950 Arası 

Suriye’de Kadının Sosyal Hayattaki Yeri” konulu bir konferans vermiştir. 
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19 Aralık 2008 tarihinde de Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çoğrafya 

Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Salem Halef “ Bölgesel Bazda Suriye ve 

Türkiye’de Nufüs Gelişmeleri” konulu bir konferans vermiştir. 

Bu projenin amacı; Gaziantep Üniversitesi Arapça Dil Öğretim Merkezi 

(ADÖM)  kurulmasını sağlayarak Gaziantep’te Arapça öğrenmek isteyen kişilere 

Arapça öğretmektir. Modern dil sınıfları oluşturarak kursiyerlerin daha etkili ve 

verimli Arapça öğrenmelerini sağlamaktır. 

Bu proje Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim 

Birimince desteklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ağustos 2009 

      Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim YAKAR 
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Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 

 

 

     

 

Gaziantep Üniversite ile Halep Üniversitesi arasında imzalanan protokol 

gereği Halep Üniversitesinden Türkçe de bilen iki Arap öğretim elemanı proje 

boyunca ADÖM’de Arapça dersi verecektir. Başarılı kursiyerler belli dönemlerde 

öğretim elemanı gözetiminde Halep’e götürülecek ve Arapça pratik yapmaları 

sağlanacaktır. Belli aralıklarla Halep Üniversitesinden öğretim üyeleri Gaziantep’e 

çağrılacak ve Suriye kültürü hakkında seminer ve konferans vermeleri sağlanacaktır. 

Gaziantep ve Halep Üniversitesi öğretim elemanlarının bilimsel ve kültürel 

çalışmaları için karşılıklı ziyaretler yapılacaktır. Arapça Öğretim Merkezi Arapça 

öğrenmek isteyen kişilerin Arapça öğrenmelerini sağlayacaktır. İki ülke arasındaki 

bilimsel ve kültürel gelişmeler bu kursiyerler tarafından gelişecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Gaziantep Üniversitesi, Arapça Öğretim Merkezi 
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ABSTRACT 

 

Establishment of Arabic Teaching Centre (ATC) University of Gaziantep  

 

 

Name of Author:     Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yakar 

 

 

Project Researchers: Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yakar 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Özpay 

Dr. Muhammet Mustafa 

Dr. Yahya Salih 

Ahmet Muhammet Farac 

Nur İncetahtacı 
 

Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 

 

 

Based on the agreement signed between University of Gaziantep and 

University of Aleppo two Syrian teaching staff will be employed to teach Arabic 

Language courses at ATC. Successful students will get the chance to visit Aleppo. 

Visiting Teaching Staff from University of Aleppo will be invited to give seminars 

and conferences on Syrian Culture at ATC. Cooperation between two universities 

will help development of scientific and cultural collaboration as well as economic 

development of the region. Arabic Teaching Centre will provide Arabic Language 

courses to people who want to learn Arabic. This will strengthen commercial and 

cultural ties between two countries and this also will create employment 

opportunities for these students.    

 

Key words: Aleppo, Gaziantep University, Arabic Teaching  Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

Tarih ve din birlikteliğini uzun yıllardır sürdürdüğümüz Arap coğrafyası ile 

son zamanlarda hızla artan bir ilişki ağı ortaya çıkmıştır. Ortadoğu’ya yakınlığı 

sebebiyle Gaziantep, yüzyıllar boyu Arap coğrafyası ile yakın temasta bulunmuş bir 

şehirdir. Ortaya çıkan gelişmelerin kendini hemen hissettirdiği bir şehir olan 

Gaziantep’te Arapça öğrenme ihtiyacı başta ticarette olmak üzere diğer alanlarda da 

kendini göstermektedir. Gelişen siyasi ve ticari yakınlaşmanın bir sonucu olarak 

Arapça, öğrenilmesi gerekli olan bir yabancı dil konumuna gelmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatının finanse ettiği Türkiye-Suriye 

Bölgeler arası İşbirliği Programı çerçevesinde kurulan Arapça Dil Öğretim Merkezi 

(ADÖM) Gaziantep’te Arapça öğrenmek isteyen kişilerin bu ihtiyacını karşılayacak 

olan bir dil merkezi konumundadır. Gaziantep Üniversitesi Uygulama Otelinde 

kurulmuş olan butik sınıflarda faaliyet gösteren merkez uzun yıllar üniversite 

bünyesinde öğretim verecek şekilde oluşturulmuştur. Proje bittikten sonra 

kursiyerlerden alınacak belli bir ücret karşılığında kendini finanse edecek konuma 

gelmiştir. Modern dil öğretim metotlarına göre hazırlanan sınıflarda her türlü teknik 

ve akademik altyapı hazır durumdadır. Proje ile oluşturulacak olan yapı daha sonra 

da eğitimine devam edecek tarzda örgütlenmesini tamamlanmıştır. Gaziantep 

Üniversitesi rektörlüğü ADÖM’ü uzun yıllar devam edecek şekilde ayakta kalmasına 

destek verecektir. Gerekli görüldüğü takdirde ADÖM’de ders vermek üzere Arapça 

bilen Türk eğitimciler kısmi zamanlı olarak çalıştırılacaktır.   

Gaziantep Üniversitesi Arapça Dil Öğretim Merkezi (ADÖM)  kurulma 

aşaması tamamlandıktan sonra, Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve 

Edebiyatı bölümünden Dr. Muhammet Mustafa ve Mr. Bekri Ekko Halep 

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilmiş ve 19 Ocak 2008 tarihinden 

itibaren Arapça dersleri verilmeye başlanmıştır. Dersler Cumartesi saat 13.00-18.00 

ve Pazar 10.00-15.00 saatleri arasında Gaziantep Üniversitesi Uygulama Oteli butik 

sınıflarında verilmektedir. Hocalar, her hafta Cumartesi ve Pazar günleri Gaziantep’e 

gelmekte ve her hafta 12’şer saat ders vermektedirler. Kursiyerlerin çoğunluğunu 

Gaziantep Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı ve Ortadoğu’ya ihracat yapan firmaların 

dış ticaret bölümlerinde çalışan elemanlarından oluşmaktadır.  

30.01.2008 tarihinde sınıflarda kullanılmak üzere 2 adet bilgisayar, 2 adet 

LCD TV, 1 uydu ve 2 adet projeksiyon makinesi alınmış ve sınıf teşrifatı yapılmıştır.  

29.02.2008 tarihinde 1 adet yazıcı, 2 adet U masa, 65 adet sandalye alınmış ve 

modern dil öğretimi için gerekli altyapı tamamlanmıştır.  

Kursiyerlere Arapça ders notları ve cd’ler temin edilmiş ve dağıtılmıştır.  

Ocak ayında 104, Şubat ayında 98, mart ve nisan ayında 92, mayıs ayında 82,  

haziran ayında 76, temmuz ayında 72, ağustos ayında 62, eylül ayında 62, ekim 

ayında 113, kasım ayında 109 kursiyer Arapça kursuna devam etmiştir..  

15-17 Nisan 2008 tarihleri arası 36 başarılı kursiyer Halep’e götürülmüş ve 

öğrendikleri Arapça’yı pratik yapma olanağı sağlanmıştır. 12-14 Temmuz 2008 
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tarihleri arası 30 başarılı kursiyer Halep’e götürülmüş ve öğrendikleri Arapça’yı 

pratik yapma olanağı sağlanmıştır. 

14 Kasım 2008 tarihinde Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve 

Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Esma Muaykel Gaziantep Üniversitesi 

Fen-Edebiyat  Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda “1900-1950 Arası 

Suriye’de Kadının Sosyal Hayattaki Yeri” konulu bir konferans vermiştir. 

19 Aralık 2008 tarihinde de Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çoğrafya 

Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Salem Halef “ Bölgesel Bazda Suriye ve 

Türkiye’de Nufüs Gelişmeleri” konulu bir konferans vermiştir. 

Bu projenin amacı; Gaziantep Üniversitesi Arapça Dil Öğretim Merkezi 

(ADÖM)  kurulmasını sağlayarak Gaziantep’te Arapça öğrenmek isteyen kişilere 

Arapça öğretmektir. Modern dil sınıfları oluşturarak kursiyerlerin daha etkili ve 

verimli Arapça öğrenmelerini sağlamaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

ADÖM bilgisayar, televizyon, projeksiyon makinesi, uydu takımı, gibi teknik 

altyapıyla donatılmış, Arapça kitap ve cd’leri alınmış ve ADÖM öğrencilerine 

verilmiştir. Halep Üniversitesi öğretim üyeleri ADÖM’de Arapça dersleri vermiş, 

Halep Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden 2 öğretim üyesine 2 defa 

ADÖM’de konferans ve seminer vermiştir. 

 

Proje öncesinde kararlaştırılan ve proje süresince uygulanan faaliyetler 

sırasıyla; 

Faaliyet 1: ADÖM’de 18-20 kişilik 2 adet U sınıfı oluşturulacak;  sınıflar; 

bilgisayar, projeksiyon makinesi, uydu, tv gibi teknik ekipmanlarla tefriş 

edilecektir. 

 

Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Gaziantep Üniversitesi 

Uygulama Otelinde  bir sınıfta 35, diğerinde ise 30 kursiyerin ders göreceği 2 

adet butik sınıf oluşturulmuştur. Proje kapsamında 2 ayrı sınıfta kullanılmak 

üzere toplam 2 adet U masa ve  40 adet sandalye alınması düşünülmekteydi. 

Kursiyer sayısının çokluğu sebebiyle masa ve sandalye için ayrılan bütçe 

değiştirilmeden bildirim yapılımış ve 2 adet ek masa ve 25 adet daha sandalye 

alınmıştır. Tedarik edilen masa sayısı 4, sandalye sayısı ise toplam 65 adet 

olmuştur. Modern dil öğretimi yapmak amacıyla her bir sınıf için 1 bilgisayar, 

1 projeksiyon makinesı, 1 televizyon, bir uydu takımı alınarak teşrifat 

yapılmıştır. Bilgisayar ve projeksiyon yardımıyla Arapça cd ve filmler 

kursiyerlere gösterilmekte, uydu aracılığı ile de Arap kanalları izlenmektedir. 

Bu şekilde Arapça’nın daha düzenli ve programlı öğretimi sağlanmaktadır.  

 

  Faaliyet 2: Kursa katılacak kişilerin seçimini yapmak 

Proje koordinatörü, yardımcısı ve dersi veren öğretim elemanları bir araya 

gelerek kursa kayıt yaptıran 400 kursiyer arasından durumları uygun olan 108 

kişi belirlenmiş ve altyapıları da göz önüne alınarak sınıflar oluşturulmuştur. 

Kurslar her hafta cumartesi ve pazar olmak üzere 4 sınıftan meydana 

getirilmiştir. Dersler cumartesi 13.00-18.00, Pazar ise 10.00-15.00 saatleri arası 

verilmektedir. Sınıfların homojen olmasına dikkat edilmiştir. Daha önce 

altyapısı olanlarla hiç Arapça bilmeyenler birbirinden ayrılmış ve sınıflar buna 

göre düzenlenmiştir.    

İlk başta sınıflarda cumartesi ve Pazar gruplarında 27’şerli, 4 sınıf 

oluşturulmuştur. Daha önce Arap alfabesini bilenler ile bilmeyenler 

ayrıştırılmış ve bu ölçüte göre sınıflar düzenlenmiştir. Öğrenci profili daha çok 

ortadoğuya ihracat yapan firmaların elemanlarından oluşmaktadır. Serbest 
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meslekle uğraşanlar, doktorlar, eczacılar, mühendisler de kursiyerler arasında 

mevcuttur.  

 

Faaliyet 3: Halep Üniversitesi 2 öğretim üyesi ADÖM’de Arapça dersleri 

verecek 

Gaziantep Üniversitesi ile Halep Üniversitesi arasında imzalanan protokol 

gereği Halep Üniversitesinden Türkçe de bilen 2 öğretim üyesi her hafta 

cumartesi ve pazar günleri kursta Arapça dersi vermektedirler. Anadilleri 

Arapça olduğu için ve Türkçe de bildikleri için öğretim üyelerinin Arapça 

vermeleri kursiyerler için büyük önem arz etmektedir. Belli bir program ve 

kitap dahilinde verilen dersler de kitabi olarak Arapça öğretilmekte ve 

hocaların da teşvikiyle kursiyerlerin Arapça pratik yapmaları sağlanmaktadır.    

Kursta ilk başta Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümü başkanı Dr. Muhammet Mustafa ile Arap Dili ve Edebiyatı okutmanı 

Bekri Ekko görev yapmışlardır. Daha sonra Dr. Yahya Salih, Ahmet 

Muhammet Farac, Nur İncetahtacı Arapça ders vermişlerdir.  

 

Faaliyet 4: Kurslarda destek olacak İdari Destek Personel 

Halep Üniversitesinden gelen öğretim elemanlarının verdiği derslerin 

uygulamasını yapacak ve pratik yaptıracak olan destek personel Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olup çok iyi derecede Arapça bilmekte ve kursiyerlere 

hem etüt yaptırıp hem de pratik Arapça konuşmalarına yardımcı olmaktadır.  

13.02.2008 tarihli zeyilname ile idari destek personel olarak Nur İncetahtacı 

görevlendirilmiştir. Kursiyerlerin çoğu daha önce Arapça bilmedikleri için, 

yardımcı öğretmen hem kursiyerlere pratik yaptıracak hem de kursiyerlerin 

anlamadıkları konuları tekrar ederek Arapça’yı daha iyi öğrenmelerini 

sağlayacaktır.  

 

Faaliyet 5: Görünürlük faaliyetleri 

Projenin görünürlüğü ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yapılmış ve 

böylece projenin daha geniş kitlelerce bilinmesi sağlanmıştır. Bu amaçla 

Gaziantep Üniversitesi Uygulama Otelinin duvarlarına 3x1.5 metre çapında 

branda afiş, otelin girişine, sınıfların olduğu koridora ayaklı bez afişler 

asılmıştır. Ayrıca sınıfların kapılarına projenin adının yazılı olduğu tabelalar 

asılmıştır. Yerel ve ulusal basına bildiriler dağıtılmış ve proje hakkında 

röpörtajlar verilmiştir. Halep’e giden araçların önüne projenin bez afişleri 

asılmış, kursiyerlere yaka kartları yaptırılarak projenin görünürlüğü 

sağlanmıştır. 

 

Faaliyet 6: Halep Üniversitesinden gelecek olan öğretim üyelerinin tavsiyeleri 

üzerine kursiyerlere Arapça kitap+cd temin edilecektir. 

Kursun daha düzenli ve programlı devam edebilmesi için hocaların da görüşü 

alınarak kurs süresince okutulacak kitaplar, ders notları, hikaye kitapları ve 

cd’ler  temin edilerek kursiyerlere ücretsiz olarak verilmeye devam etmektedir. 
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Ders ve çalışma kitaplarından oluşan setler sayesinde kursiyerler daha düzenli 

olarak Arapça öğrenmektedirler. Hikaye kitapları ve cd’ler sayesinde 

kursiyerler Arapçalarını geliştirmektedirler.    

 

 

Faaliyet 7: Başarılı kursiyerler 2 defa 2 öğretim elemanı gözetiminde Halep’e 

götürülecektir. 

Kursiyerlerin Arapça pratik yapmaları sağlamak ve daha etkili Arapça 

öğrenmelerine zemin hazırlamak amacıyla şu ana kadar 2 defa Halep’e gezi 

düzenlenmiştir. İlki 15-17 Nisan 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen gezi 

sayesinde kursiyerler hem pratik yapmışlar hem de Suriye’yi daha yakından 

tanıma fırsatı elde etmişlerdir. İkinci gezi de 12-14 Temmuz 2008 tarihinde 

yapılmış ve 30 başarılı kursiyer Halep2e götürülmüştür.  

 

Faaliyet 8: Ortak kültür değerlerine sahip olduğumuz Suriye ile ilişkileri 

kültürel boyutta kursiyerlere tanıtmak amacıyla Halep Üniversitesi öğretim 

üyeleri Gaziantep’e gelmiş konferans ve seminer çalışmaları yapmışlardır. 

Arapça verilen bu konferanslar sayesinde kursiyerler hem pratik yapmışlar hem 

de Suriye hakkında daha geniş bilgi imkanına sahip olmuşlardır. Proje boyunca 

Aşağıda anılan tarihlerde ADÖM’de Halep Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı 

bölümü öğretim üyeleri, şu konferanslar verilmiştir:  

a-14 Kasım 2008 tarihinde Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve 

Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Esma Muaykel Gaziantep 

Üniversitesi Fen-Edebiyat  Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda 

“1900-1950 Arası Suriye’de Kadının Sosyal Hayattaki Yeri” konulu bir 

konferans vermiştir. 

 

b-19 Aralık 2008 tarihinde de Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çoğrafya 

Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Salem Halef “ Bölgesel Bazda Suriye ve 

Türkiye’de Nufüs Gelişmeleri” konulu bir konferans vermiştir. 

 

Proje, zamanında ve belirlenen şekilde uygulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Proje genel ve özel amaçları itibariyle başarıyla sonuçlanmıştır. Arapça’nın 

öğretilmesinde büyük öneme sahip araç-gereç ve çağın gerektirdiği görsel ve işitsel 

materyaller artırılmış, kitap ve benzeri yayınların elde edilmesiyle kurstaki eğitim 

faaliyetleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Proje sayesinde modern dil derslikleri 

oluşturulmuş Üniversitenin diğer kurslarda olmayan sınıflar meydana getirilmiştir. 

Kursa kayıt yaptıran öğrenciler için bu durum önemli bir avantaj olmuştur.  

Gaziantep Üniversitesi Uygulama Oteli bünyesinde kurulan Arapça Öğretim 

Merkezi projesi sayesinde ADÖM adet modern dil eğitim sınıfına kavuşmuştur. 

Teknik ekipmanlarla donatılan 2 sınıf sadece Arapça öğretimi için hazır hale 

getirilmiştir. Sınıflarda kurulan ve Arap kanallarını gösteren uydu, sınıflarda bulunan 

bilgisayar ve projeksiyon makineleri sayesinde Arapça modern yöntemlerle 

öğretilmeye başlanmıştır. ADÖM’e gelen kursiyerler üniversite öğrencileri, ticari 

hayatla uğraşan kişiler, gibi çok çeşitli kursiyer katmanından oluşmuştur.  

ADÖM sayesinde Gaziantep’te Arapça’nın öğretilmesi daha geniş kitlelere 

ulaştırılmıştır. Kurs kapsamında 2 defa Halep’i ziyaret eden öğrenciler Suriye 

hakkındaki bilgi ve birikimleri en üst seviyeye çıkmıştır. Halep’in tarihi ve turistik 

yerleri kursiyerlere gösterilmiş ve Suriye’nin tanıtımına katkıda bulunulmuştur.  

Ortadoğu’ya ihracat yapan firmalar Arapça bilen eleman sıkıntısı 

çekmektedirler. Arapça Dil Öğretim Merkezi sayesinde Arapça daha geniş kitlelere 

öğretilecek, hızla aratan ticari ilişkilerin seyri olumlu yönde kendini gösterecektir. 

Kültürel bağlarımızın da ortaklığı sayesinde ticaret hacmi artacak ve yeni iş 

istihdamları ortaya çıkacaktır. Arapça bilen elaman ihtiyacı hisseden kurum ve 

kuruluşlara ADÖM bu hizmeti sunmaya devam edecektir.  Ticari ve kültürel 

yakınlaşma karşılıklı olarak her iki ülkenin dilini öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Gaziantep’te Arapça bilen eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Özellikle ihracat alanında 

Arapça bilmek iş istihdamı açısından önem arz etmektedir. Arapça Dil Öğretim 

Merkezi Gaziantep’te ortaya çıkan bu ihtiyacı karşılayacak ve sorunun çözülmesine 

katkı sağlayacaktır. Ortadoğu’ya en fazla ihracat yapan şehir olan Gaziantep’in 

bölgedeki etkisi, dil bilen kişiler vasıtasıyla daha etkin konuma gelecektir. 

ADÖM’de Arapça öğrenen kursiyerler işgücü piyasasına katılarak nitelik ve 

becerileri gösterme imkanı bulacaklardır. Hızla artmakta olan Türkiye-Suriye ticaret 

hacmi dil bilen elemanlar sayesinde biraz daha gelişecek ve ara elaman sıkıntısı en 

aza inmiş olacaktır. Coğrafi yakınlık sebebiyle en az maliyetle yapılan ihracat 

potansiyeli sayesinde yeni iş istihdamları yaratılacaktır. Yerel ve bölgesel düzeyde 

işbirliği imkanı daha da gelişecektir. 

İş istihdamının giderek zorlaştığı ülkemizde yeni iş fırsatlarının yakalanması 

büyük önem arz etmektedir. Ortak dilin konuşulduğu Arap coğrafyası ülkemizin yeni 

ihracat kapılarından biri olmuştur. Coğrafi yakınlık sebebiyle Arap dünyasına en çok 

ihracat yapan Gaziantep’te Arapça bilen eleman sayısı yetersiz düzeydedir. Arapça 

dil kursu veren eğitim kurumlarının yok denecek kadar olması bu sorunun 

çözülmesini zorlaştırmaktadır. Ana dili Arapça olan öğretim üyelerinin ders vereceği 

ADÖM bu sorunun çözülmesine katkı sağlayacaktır. Düzenli dil kursları sayesinde 

hedef kitle Arapça öğrenecek ve nihai faydalanıcı konumundaki şirket ve 

kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecektir. 

Ocak ayında 104, Şubat ayında 98, mart ve nisan ayında 92, mayıs ayında 82,  

haziran ayında 76, temmuz ayında 72, ağustos ayında 62, eylül ayında 62, ekim 

ayında 113, kasım ayında 109 kursiyer Arapça kursuna devam etmiştir. 
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ADÖM Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulması 

düşünülen ve altyapı çalışmaları devam eden Arap Dili ve Edebiyatı bölümünün 

kurulmasına öncülük edecek konuma gelmiştir.  

 

 

 

 

KAYNAKLAR 

1-Şam Üniversitesi Arapça Öğretim Kitap ve CD’leri 

2- Arapça Hikaye Kitapları 

3- İnternet Arapça Öğretim siteleri 

 


