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MÜTERCİM-TERCÜMANLIK İNGİLİZCE LİSANS PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

 

BİRİNCİ YARIYIL 

 
MTİ101 DİL BİLGİSİ-I (Teorik 3, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 4, Zorunlu) 

Bu dersin amacı öğrencilere ileri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler 

arasındaki iliĢki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü 

arasındaki iliĢki, bağlam ile yapı arasındaki iliĢki, yapıların farklı bağlamlardaki anlamları ve 

üst düzey metinlerde kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

 
MTİ103 METİN İNCELEME-I (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, Zorunlu) 

Bu dersin amacı, Ġngilizce metin çözümlemeye yardımcı olacak sözcük bilgisini 

oluĢturmaktır. Sözcük yapıları, sözcük türetme, belli baĢlı eğretilemeler, sözcüklerin ek ve 

kökleri çeĢitli metinler üzerinde irdelenir. Çevirmenin konumu ve yaĢadığı çeviri süreci farklı 

metin türleri üzerinde örnekleriyle çözümlenmektedir. Öğrenciler üst sınıflarda alacakları hem 

çeviri uygulamasına yönelik dersler hem de Çeviri Değerlendirme dersi için gerekli altyapıyı 

kazanmıĢ olacaklar. 

 
MTİ105 SÖZLÜ İLETİŞİM-I (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, Zorunlu) 

Bu derste öğrencilerin sözlü ifade becerilerini ileriye taĢıması amaçlanmaktadır. Bu noktada 

öğrencilerin belli baĢlı konularda bütüncül bir konuĢma hazırlamaları, topluluk önünde 

konuĢma yetisi kazanmaları, düĢüncelerini düzenli bir Ģekilde sözlü olarak ifade edebilmeleri 

beklenmektedir. 

 
MTİ107 YAZILI İLETİŞİM-I (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, Zorunlu) 

Dersin amacı, paragraf yazımından baĢlayarak geliĢmiĢ düzeyde kompozisyon yazma 

tekniklerini öğretmektir. Ders, paragraf öğelerini ve farklı türlerde yazım türlerini içerir. 

 
MTİ109 ÇEVİRİYE GİRİŞ-I (Teorik:4, Uygulama:0, Kredi 4, AKTS:6, Zorunlu)  

Öğrencilerin çeviri ve çeviri teknikleri hakkında genel bilgiler kazanması ve çevirinin dünü, 

bugünü ve geleceği hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanır. Bu derste çeviri konusunda belli 

bir bakıĢ açısı oluĢturmak amacıyla kısa bir tarihçe sunularak çeĢitli kuram ve kavramlar 

tartıĢılacaktır. Çeviri sürecinde kullanabilecek farklı yöntem ve kaynaklar tanıtılacak, 

tartıĢılacak ve uygulanacaktır. 

 
AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, 

AKTS: 2, Zorunlu) 

Dersin amacı, öğrencilere inkılâp, ihtilal, devrim, reform gibi kavramlar, Osmanlı 

Ġmparatorluğu'nun çöküĢünü hazırlayan sebepler, Osmanlı Devleti’nin Parçalanması, I. Dünya 

SavaĢı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler ve geliĢmeler, Mondros 

Mütarekesi ve sonrasında Anadolu'nun iĢgal edilmesi üzerine baĢlayan milli uyanıĢ, 

Atatürk'ün kiĢiliği, hayatı ve Samsun'a çıkıĢ, Milli Mücadele'ye hazırlık süreci (kongreler, 

TBMM'nin açılıĢı) ve savaĢlar dönemi, Saltanatın kaldırılması. Lozan BarıĢ AntlaĢması, 

Cumhuriyet'in ilanı anlatılır ve kavratılır. 

 
TDE101 TÜRK DİLİ-I (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 2, Zorunlu) 

Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme; dil-düĢünce bağlantısı 

açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği 

kazandırabilmek, araĢtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetini uygulayabilme. 
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İNS101 İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET-I (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 2, 

Zorunlu) 

Dersin amacı insan, toplum ve medeniyet arasındaki iliĢkiler ile ilgili farklı konuların 

disiplinler arası bir yaklaĢımla tanıtılması ve öğrencilerin toplum bilincinin ne olduğunu, 

toplumdaki her bireyin önemini ve değerini kavramasıdır. 

 

MTİ111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 

2, Zorunlu) 

Bu dersin amacı, bilgisayarla ilgili temel kavramlar kapsamında donanım, yazılım, bilgi ağları, 

bilgi güvenliği konuları, dosya ve klasör iĢlemleri, word, excel, power point, internet kavramı 

ve kullanımı, e-posta uygulamaları ile ilgili konular hakkında bilgi verilmesi, olanaklar 

kullanarak kendini geliĢtirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

İKİNCİ YARIYIL 

 
MTİ102 DİL BİLGİSİ-II (Teorik: 3,Uygulama: 0,Kredi: 3,AKTS: 4,Zorunlu) 

Dilbilgisi I dersinin devamı olan bu dersin amacı, ileri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan 

sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeĢitleri ve tümce parçaları gibi ileri seviye dil 

yapılarının irdelenmesi; sorunlu olarak nitelendirilen Ġngilizce dilbilgisi yapılarının iĢlevleri ve 

kullanımları açısından bağlam ve yanlıĢ çözümlemesi yöntemleriyle değerlendirmeleri; ileri 

düzey Ġngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı bir Ģekilde incelemesi ve bu yapıların farklı 

bağlamlarda kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

 
MTİ104 METİN İNCELEME-II (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, Zorunlu) 

Metin Ġnceleme I dersinin devamı olan bu derste öğrencilerin birinci dönem kazandığı sözcük 

bilgisini, teknik ve biçem bilgilerini ileriye taĢımaları amaçlanmaktadır. Sözcük yapıları, 

sözcük türetme, belli baĢlı eğretilemeler, sözcüklerin ek ve kökleri çeĢitli metinler üzerinde 

irdelenir. Çevirmenin konumu ve yaĢadığı çeviri süreci farklı metin türleri üzerinde 

örnekleriyle çözümlenmektedir. Dersin amacı ise, öğrencilerin sonraki, dönemlerde alacakları 

hem çeviri uygulamasına yönelik dersler hem de Çeviri Değerlendirme dersi için gerekli 

altyapıyı kazandırmaktır. 

 
MTİ106 SÖZLÜ İLETİŞİM-II (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, Zorunlu) 

Sözlü ĠletiĢim I dersinin devamı olan bu derste öğrencilerin birinci dönem kazandığı sözlü 

ifade becerilerini ileriye taĢıması amaçlanmaktadır. Bu noktada öğrencilerin belli baĢlı 

konularda bütüncül bir konuĢma hazırlamaları, topluluk önünde konuĢma yetisi kazanmaları, 

düĢüncelerini düzenli bir Ģekilde sözlü olarak ifade edebilmeleri; dolayısıyla, sunum 

becerilerindeki geliĢmeleri gözlemlemeleri ve eksiklerini belirlemeleri beklenir. 

 
MTİ108 YAZILI İLETİŞİM-II (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, Zorunlu) 

Bu dersin amacı öğrencilerin araĢtırma makalesi yazmaya yönelik araĢtırma tekniklerini 

öğrenmelerini; tez cümlesinin hazırlanması için gerekli kaynak taraması yapabilmelerini; 

bilgiyi toplama, ayıklama ve sentezleme aĢamalarını uygulayabilmelerini; yazma, düzeltme ve 

yeniden yazma süreci sonunda makaleye son halini verebilmelerini; MLA yazım tekniği ve 

kurallarını uygulayabilmelerini sağlamaktır. 

 
MTİ110 ÇEVİRİYE GİRİŞ-II (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Çeviriye GiriĢ I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, öğrencilerin çeviri ve çeviri 

teknikleri hakkında kazandığı genel bilgileri, çevirilerinde ve metinlerinde kullanmaya yönelik 

beceriler kazanması amaçlanır. Öğrencilerin çevirinin geçmiĢi, bugünü ve geleceği hakkında 

fikir sahibi olmaları amaçlanır, bu yüzden çeviri hakkındaki nosyonların 20. ve 21. yüzyıllarda 

nasıl geliĢtiği ve çeĢitli argümanların birbiri üzerine eklemleniĢi gösterilir. Son olarak çeviri ile 
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alakalı çeĢitli kuram ve kavramlar tartıĢılacaktır ve çeviri sürecine yardımcı yöntem ve 

kaynaklar tanıtılacak, tartıĢılacak ve uygulanacaktır. 

 
AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, 

AKTS: 2, Zorunlu) 

Dersin amacı, Atatürk Devrimleri (Ġnkılâpları) ve Atatürkçü DüĢünce sistemi ile Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek ile gençliği, Atatürkçü DüĢünce Sistemi 

doğrultusunda yetiĢtirmek ve devleti çağdaĢ uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı 

haline gelmesini sağlamak 

 
TDE102 TÜRK DİLİ-II (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 2, Zorunlu) 

Yüksek öğrenimde ana dilin yapı ve iĢleyiĢ özelliklerini kavratabilmek, dil-düĢünce bağlantısı 

açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği 

kazandırabilmek, Türk ve dünya edebiyatlarından örnekler vererek öğrencilerin araĢtırıcı, 

yaratıcı düĢünce ve anlatımlarını geliĢtirmek ve ana dili bilincine sahip gençler yetiĢtirmektir. 

 
İNS102 İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET-II (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 

2,Zorunlu) 

Dersin amacı insan, toplum ve medeniyet arasındaki iliĢkiler ile ilgili farklı konuların 

disiplinler arası bir yaklaĢımla tanıtılmasıdır. 
 

MTİ112 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-II (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 2, 

Zorunlu) 

Dersin amacı öğrencilerin Kelime ĠĢlemci, Hesap Tablosu ve Sunum Uygulama programları ile 

ilgili ileri seviye bilgilere sahip olmaları; Diğer derslerle ilgili verilmiĢ olan ödevleri, kelime 

iĢlemci ortamında düzenler, sunum uygulaması haline getirir ve bunları gerçekleĢtirirken hesap 

tablosu programından yararlanır. 

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL 

 
MTİ201 YAZILI ÇEVİRİYE GİRİŞ-I (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 5, Zorunlu) 

 Çeviri etkinliğine giriĢ niteliğindeki bu ders kapsamında farklı çeviri alanlarında uygulanan 

farklı stratejiler üzerinde durulur. Öğrencilerin çeviri yetisi ve becerileri yazılı çeviri 

yaklaĢımlarını anlatarak, farklı metin türlerine farklı çeviri amaçlarıyla yaklaĢabilmelerini 

sağlayarak geliĢtirilir. Dil, kültür ve araĢtırma yetisi oluĢturmak ve geliĢtirmek için çeĢitli 

dilsel ve anlatımsal metin türleri üzerinde çalıĢılır. Gerçek örneklerle tanımlanan görev 

doğrultusunda çeviri yapmanın incelikleri üzerinde durulur. 

 

MTİ203 SÖZLÜ ÇEVİRİYE GİRİŞ-I (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 5, Zorunlu) 

Bu dersin amacı öğrencilere yazılı metinden sözlü çeviri, iki yanlı, ardıl ve eĢzamanlı çeviri 

gibi temel sözlü çeviri türlerini tanıtmak ve öğrencilere sözlü çevirinin biliĢsel, fiziksel, 

psikolojik ve sosyal yönlerini tanıtarak, farklı sözlü çevirmenlik uygulamalarına kavramsal bir 

bakıĢ açısı sağlamaktır. Ders kapsamında öğrencilerin konuĢma metinlerindeki bilgiyi 

toparlama, özetleme ve baĢka biçimlerde ifade etme gibi temel sözlü çeviri becerilerini 

geliĢtirmeleri hedeflenmektedir. 
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MTİ205 ÇEVİRİ KURAMLARI-I (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 5, Zorunlu) 

Bu dersin amacı çeviribilim alanındaki temel metinlerin öğrenciler tarafından okunup 

anlaĢılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda dersin içeriği alanda önde gelen kuramcıların yazdığı 

çeviribilimin kurucu metinlerinin ayrıntılı ve derin okunması, öğrencilerin çeviriye çağdaĢ 

kuramsal yaklaĢımlardan haberdar olmalarının sağlanması, çeviribilimde farklı araĢtırma 

yöntemlerinin ve araĢtırma etiğinin tartıĢılması gibi konuları kapsamaktadır. 

 

MTİ207 DİLBİLİM-I (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 5, Zorunlu) 

Bu dersin amacı öğrencilerin dilbilimin temel kavramlarını, ilkelerini, kuramlarını tanımasını; 

dil denen kavramın hangi temel yapılardan oluĢtuğunu öğrenmesini sağlamaktır. Ayrıca, 

dillerin dilsel ve dil dıĢı özelliklerine dair öğrenci farkındalığının arttırılması 

hedeflenmektedir. 

 
MTİ209 KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLGİSİ-I (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 5, 

Zorunlu) 

Bu ders “biçimbilim” ve “sözdizimi” ile ilgili kavramları ve Türkçe ve Ġngilizce dillerindeki 

iĢleyiĢlerini karĢılaĢtırarak, Ġngilizce ve Türkçe dil yapılarının kullanılıĢları konusunda 

farkındalık kazandırmayı ve böylece öğrencilerin her iki dili doğru ve bilinçli kullanmalarını 

sağlamayı amaçlar. 

 
MTİ211 DİL, KÜLTÜR VE ÇEVİRİ (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 3, Seçmeli) 
BaĢta Ġngilizce konuĢulan ülkeler olmak üzere, çeĢitli ülkelerin kültürlerini ve dillerini 

ayrıntılı olarak incelemek ve Türk dili ve kültürü ile karĢılaĢtırmak; kültürün dil öğrenme ve 

çeviri süreci üzerindeki etkilerini değerlendirebilmek ve son olarak kültür farklılığına  

saygının öğrenciler tarafından kazanılması dersin baĢlıca amaçlarındandır. 

 
MTİ213 İNGİLİZ YAZINI VE KÜLTÜRÜ (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 3, 

Seçmeli) 

Bu dersin amacı, Ġngiliz medeniyetinin oluĢumunda önemli kavramları ve öğeleri tanıtarak 

aynı zamanda Avrupa uygarlığının da oluĢumunda etkili olan skolâstik düĢünce, kapitalizm, 

Rönesans, Reform gibi kültürel ve düĢünsel akımları ve hareketleri incelemektir. Kültürel 

süreçler ve özellikle de yazın alanındaki ürünlerin ne Ģekilde üretildikleri, biçimlendirildikleri, 

dağıtıldıkları, tüketildiklerini araĢtıran disiplinler arası yaklaĢımlara vurgu yapılır. Derste 

ayrıca, Ġngiliz kültürü ve yazınının oluĢmasına yönelik yapılan tartıĢmalar, araĢtırmalar ve 

sunumlarla öğrenciler kültürün farklı boyutlarını sorgulaması ve öğrencilerin konuyu daha 

genel olarak; toplumsal, estetik, etik ve siyasal bağlam dâhilinde değerlendirmeyi öğrenmesi 

amaçlanır. 
 

MTİ219 SÖZCÜK BİLİM-I (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 3, Seçmeli) 

Bu ders öğrencilerin söz dizimine iliĢkin derin/ yüzeysel yapı, sözcük dizimi ve cümle yapısı 

özellikleri gibi temel terminolojiye aĢina olmasını ve ayrıca anlambilim alanındaki temel 

terminoloji konusunda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

 
YDB201 ALMANCA-I (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 2, Seçmeli) 

Bu dersin amacı öğrencilere, bu dilin telaffuzunu, temel öğelerini, cümle yapısını, fiil 

çekimlerini öğretmektir. Günlük konuĢmaları öğretmek, anlamalarını sağlamak ve 

ihtiyaçlarını giderecek ifadeleri öğretmek. Kendisini baĢkalarına tanıtabilmek, kendisi 
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hakkında kiĢisel bilgiler verebilmek ve baĢkaları hakkında kiĢisel sorular sorabilmek. YavaĢ 

da olsa konuĢabilmeyi öğretmektir. Bu ders, ortalama olarak Avrupa standardı A1 seviyesine 

eĢdeğerdir. 

 

YDB203 FRANSIZCA-I (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 2, Seçmeli) 

Bu dersin amacı öğrencilere, bu dilin telaffuzunu, temel öğelerini, cümle yapısını, fiil 

çekimlerini öğretmektir. Günlük konuĢmaları öğretmek, anlamalarını sağlamak ve 

ihtiyaçlarını giderecek ifadeleri öğretmek. Kendisini baĢkalarına tanıtabilmek, kendisi 

hakkında kiĢisel bilgiler verebilmek ve baĢkaları hakkında kiĢisel sorular sorabilmek. YavaĢ 

da olsa konuĢabilmeyi öğretmektir. Bu ders, ortalama olarak Avrupa standardı A1 seviyesine 

eĢdeğerdir. 

 

YDB205 RUSÇA-I (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 2, Seçmeli) 

Rusça dilbilgisinin soyut gramer kurallarını herkesin anlayabileceği bir Ģekilde gündelik 

hayatla bağlantılı olarak örneklerle öğretmektir. Rusça diline ait temel kavramları öğretmek, 

günlük yaĢantımızdaki olayların, durumların ve değiĢik düĢüncelerin hangi dilbilgisi Ģekilleri 

ve formları ile ifade edildiklerini, didaktik metotları kullanarak öğrencilerin anlamasını ve 

kavramasını sağlamak. Bu ders, ortalama olarak Avrupa standardı A1 seviyesine eĢdeğerdir. 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL 

 
MTİ202 YAZILI ÇEVİRİYE GİRİŞ-II (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 5, Zorunlu) 

Bu derste öğrenciler çeviri sürecini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacaklardır. Bu ders 

kapsamında öğrencilerin çeviri amaçlı metin çözümlemesi, verilen metinlere paralel metin 

bulma, çeviri sürecini değerlendirme gibi çeviri öncesi ve sonrası süreçlere dair yetkinlik ve 

pratiklik kazanması beklenmektedir. 

 
MTİ204 SÖZLÜ ÇEVİRİYE GİRİŞ-II (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 5, Zorunlu) 
Sözlü Çeviriye GiriĢ dersinin devamı olarak verilecek olan derste ilk dönem sözlü çeviri 

konusunda kazanılan bilgi ve yetiler farklı konular üzerine yapılan çeĢitli uygulamalar ile 

pekiĢtirilir. Öğrenciler farklı konularda yapılan konuĢmalar üzerinde ardıl ve eĢ zamanlı çeviri 

alıĢtırmaları yaparak sözlü çeviri konusunda becerilerini geliĢtirirler. 

 
MTİ206 ÇEVİRİ KURAMLARI-II (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 5, Zorunlu) 

Çeviri Kuramları I’in devamı niteliğinde olan bu dersin amacı, çeviri eleĢtirisi ve çeviri 

kuramlarına dair daha kapsamlı bilgilerin verilmesidir. Öğrenciler önceki derste gördükleri 

çeviri kuramlarından metinleri incelerken faydalanabileceklerdir. Yine, çevirmenlerin nasıl  

bir rol üstlendiklerinin, konumlarının, kültürlere hizmetlerinin ve medeniyetler içindeki 

Ģekillendirici ve planlayıcı rollerinin sorgulanması da dersin amaçları arasındadır. 

 
MTİ208 DİLBİLİM-II (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 5, Zorunlu) 

Bu ders, çağdaĢ ve geleneksel dil çalıĢmaları ile fonetik (sesbilgisi), fonoloji (sesbilim) gibi 

dilbilim alanlarının tanıtılmasını ve dil edinimi konusunda öğrencilere farkındalık 

kazandırmayı amaçlar. Dersin temel hedefi, sesbirimlerinin isleyiĢi ve ses olaylarını 

kurallarıyla birlikte göstermek, ikinci dil öğretim yöntemleri konusunda öğrencilerde bilinç 

oluĢturmak, farklı toplumsal grupların dil kullanımlarında ortaya çıkan çeĢitliliği tanıtmaktır. 
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MTİ210 KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ-II (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 5, 

Zorunlu) 

Bu dersin amacı, “dil bilgisi”nin içerisinde yer alan “biçimbilim” ve “sözdizimi” ile ilgili 

kavramları ve Türkçe ve Ġngilizce dillerindeki iĢleyiĢlerini karĢılaĢtırarak, öğrenci 

farkındalığını arttırırken, öğrencilere çeviri sürecinde daha bilinçli bir bakıĢ açısı 

kazandırmaktır. “Biçimbilim” baĢlığı altında kelimelerin Ģekil yapısı, “bağımlı ve bağımsız 

biçim birimleri”, “iĢletme ve yapım biçim birimleri” vb. alt baĢlıklar, ayrıntılı bir biçimde ele 

alınmaktadır. “Sözdizimi” konusunda ise “sözcük öbekleri”, “tümcecik”, “tümce yapıları”,  

vb. alt baĢlıklar çözümlenmektedir. 

 
MTİ212 KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE METİNLERİ (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, 

AKTS: 3, Seçmeli) 

Bu derste, öğrencilere yazılı ve yazılı olmayan kitlesel iletisim araçları ve metinlerine ulaĢma, 

bu metinleri çözümleme, değerlendirme ve iletme sürecinde gerekli temel bilgilerin 

aktarılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, kitle iletiĢim araçları ve metinlerinin kurgusal 

yapısı, araçların etkileri, iletiĢimdeki yeri, iletiĢim araçlarına yönelik metinler ve çeviribilim 

ile iliĢkisi gibi baĢlıklar ele alınarak öğrencilerin kitle iletiĢim araçları ve metinlerine iliĢkin 

temel farkındalıklar kazanmaları sağlanmaya çalıĢılacaktır. 

 
MTİ214 AMERİKAN YAZINI VE KÜLTÜRÜ (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 3, 

Seçmeli) 

Ders, ortaya çıkıĢından günümüze, Amerikan’ın tarihsel, sosyal ve kültürel geliĢimini diğer 

üniversite disiplinleri bağlamında uygulayabilecekleri Ģekilde tanıtır. Bu ders Amerikan 

kültürel ve sosyal yaĢamının bir etüdünü oluĢturur. Bu bağlamda, öğrenciler ülke, insanları, 

siyasi ve sosyal kurumları, hukuksal ve ekonomik sistem, eğitim, medya, din, dil hakkında 

bilgi edinirler. Ana vurgu, BirleĢik Devletlerin kültürü, sanatı ve edebiyatı üzerindedir. 

 
MTİ216 SÖZCÜKBİLİM-II (Teorik:2, Uygulama:0, Kredi 2, AKTS:2,Seçmeli) 

Bu dersin ilk konularını sözcükbilimin temel kavramları ve sözlükbilimin sözcükbilim 

içindeki yeri oluĢturmaktadır. Daha sonra, elektronik sözlükler, metin bütünceleri tanıklı 

dizinleyiciler (concordance), etiketleyiciler (parser, targer) gibi çeĢitli çözümleme araçları 

tanıtılarak sözcükbilimin bilgi edinme yolları ele alınacaktır. Bundan sonra, okul 

sözlüklerinde sözvarlığının düzenleniĢi, bir madde baĢında bulunması gereken bilgiler 

örneklerle ele alınacaktır. 
 

YDB202 ALMANCA-II (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 2, Seçmeli) 

Bu dersin amacı öğrencilere, Almanca dilinin telaffuzunu, temel öğelerini, cümle yapısını, fiil 

çekimlerini öğretmektir. Günlük konuĢmaları öğretmek, anlamalarını sağlamak ve 

ihtiyaçlarını giderecek ifadeleri öğretmek. Kendisini baĢkalarına tanıtabilmek, kendisi 

hakkında kiĢisel bilgiler verebilmek ve baĢkaları hakkında kiĢisel sorular sorabilmek. YavaĢ 

da olsa konuĢabilmeyi öğretmektir. 

 
YDB204 FRANSIZCA-II (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 2, Seçmeli) 

Fransızca dilbilgisinin soyut gramer kurallarını herkesin anlayabileceği bir Ģekilde gündelik 

hayatla bağlantılı olarak örneklerle öğretmektir. Dersin amacı, Fransızca diline ait temel 

kavramları öğretmek, günlük yaĢantımızdaki olayların, durumların ve değiĢik düĢüncelerin 

hangi dilbilgisi Ģekilleri ve formları ile ifade edildiklerini, didaktik metotları kullanarak 

öğrencilerin anlamasını ve kavramasını sağlamaktır. 
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YDB206 RUSÇA-II (Teorik: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2, AKTS: 2, Seçmeli) 

Rusça dilbilgisinin soyut gramer kurallarını herkesin anlayabileceği bir Ģekilde gündelik 

hayatla bağlantılı olarak örneklerle öğretmektir. Dersin amacı, Rusça diline ait temel 

kavramları öğretmek, günlük yaĢantımızdaki olayların, durumların ve değiĢik düĢüncelerin 

hangi dilbilgisi Ģekilleri ve formları ile ifade edildiklerini, didaktik metotları kullanarak 

öğrencilerin anlamasını ve kavramasını sağlamaktır. 

 

BEŞİNCİ YARIYIL 

 

MTĠ301 MESLEKĠ ÇEVĠRĠ-I (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Ders kapsamında hukuk, tıp ve diğer meslek dalları ile ilgili metinlerin anlaĢılması konusunda 

öğrencilere farkındalık kazandırılması ve ilgili meslek alanlarında kelime dağarcığının 

oluĢturulması hedeflenmektedir. 

 

MTĠ303 ARDIL ÇEVĠRĠ-I (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Bu dersin amacı öğrencilere temel ardıl çeviri becerilerini kazandırmaktır. Ders kapsamında 

daha önce verilen Sözlü Çeviriye GiriĢ ve Sözlü Çeviri Becerileri dersinde sağlanan altyapıyı 

kullanarak  Ġngilizce ve Türkçe anlama, bellek geliĢtirme ve not tutma uygulamalarının 

yapılmasını sağlamak ve bu sayede ardıl çeviride kullanılacak stratejileri geliĢtirmek ve bol 

alıĢtırma ile kuramsal bilgileri uygulamaya koymak amaçlanmaktadır. 

 

MTĠ305 EDEBĠ ÇEVĠRĠ-I (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Bu derste farklı türlerdeki edebi metinlerin çevirisine odaklanılmaktadır. Ders kapsamında ele 

alınan metinlerin yapısına uygun olarak çeĢitli yaklaĢımlarla metin çözümlemesinin 

yapılması, çeviri stratejilerinin belirlenmesi ve bunlarla birlikte çeviri uygulaması ile 

öğrencilerin bu konuda yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir. 

 

MTĠ307 ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ-I (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, 

Zorunlu) 

Bu dersin amacı, öğrencilere bilimsel temel kavramları (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlıĢ, 

evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine iliĢkin temel bilgileri, bilimsel araĢtırmanın yapısını, 

bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere iliĢkin farklı görüĢleri, problem, araĢtırma modellerini, 

evren ve örneklemi, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemlerini (nicel ve nitel veri 

toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesini, analizi, yorumlanması ve raporlaĢtırılmasını 

kazandırmaktır. 

 
MTĠ309 GÖSTERGEBĠLĠME GĠRĠġ (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, Zorunlu) 
Bu ders Göstergebilim alanına giriĢ dersidir. Göstergebilim temelde gösterge ya/ya da 

gösterge dizgeleri ile ilgilenir. Ayrıca göstergelerin ve gösterge dizgelerinin nasıl iletildikleri 

ile de ilgilenir. Göstergelerin ve anlamlamanın önemi felsefe ve ruhbilim tarihinde sürekli 

benimsene gelmiĢtir. BaĢlangıç seviyesindeki bu ders ile öğrencilere bu konudaki temel 

kuramsal çerçevenin kazandırılması hedeflenmektedir. 

 

MTİ311 ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİRSİ I (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, 

AKTS: 4, Seçmeli) 

 Bu ders kapsamında bir özel alan çevirisi olarak sinema ve altyazı çevirisi konusunda 

yapılacak olan uygulamalı çalıĢmalar ile öğrencilerin çeviri becerilerinin pekiĢtirilmesi, bu 

konudaki çeviri stratejilerine yönelik farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir. 

 

MTİ313 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ-I (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, 
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Seçmeli) 

Bu dersin amacı öğrencilere, söylem çözümlemesi ve biçembilim konusundaki çeĢitli 

yaklaĢımların tanımlanması, kullanılması ve karĢılaĢtırılmasına yönelik bilgileri sunmak ve 

öğrencilerin, zihin yapısının dilsel seçimler üzerindeki etkisine dair farkındalık geliĢtirmesine 

yardımcı olmaktır. Bu ders, söylem (konuĢma çözümlemesi, değiĢke çözümlemesi, 

etkileĢimsel sosyodilbilim, söz eylem kuramı,edimbilim) ve biçembilim çözümlemesi (biçem 

tanımı, biçem düzeyleri ve özellikleri, dilsel seçim- zihin yapısı iliĢkisi, metin ve söylemde 

belagat) konularını içermektedir. 

 
MTİ315 TERİMBİLİM (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, Seçmeli) 

Dersin amacı metin çözümlemesi noktasında metnin bağlamı ve söylemine bağlı olarak 

terimce oluĢturma noktasında öğrencilerin farkındalık kazanmasını sağlamaktır. Bu 

bağlamdan dersin kapsamı çeviri projelerinde terimce yönetimine ve terimce yönetimi 

araçlarına uygulamalı bir giriĢ niteliğindedir. 

 

ALTINCI YARIYIL 

 

MTİ302 MESLEKİ ÇEVİRİ-II (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Bu dersin amacı öğrencilerin bilim ve teknolojinin farklı alanlarında tatbiki bilgiye sahip 

olmalarını ve kendilerini bu alanlardaki terminoloji ile donatarak bu alanlarda anlama ve/veya 

üretme yeteneği kazanmalarını, uygun yapı, terminoloji ve nitelikte çeviri yapabilmelerini 

sağlamaktır. 

 

MTİ304 ARDIL ÇEVİRİ-II (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Bu derste yoğun ardıl çevirileri uygulamaları ile öğrencilerin bu konudaki becerilerini 

geliĢtirmeleri beklenmektedir. Ders kapsamında çeĢitli konularda gerçek konferans metinleri 

ile ardıl çeviri üzerine uygulamalı çalıĢmaların yapılması hedeflenmektedir. 

 

MTİ306 EDEBİ ÇEVİRİ-II (Teorik 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Bu derste farklı türlerdeki edebi metinlerin çevirisine odaklanılmaktadır. Ders kapsamında ele 

alınan metinlerin yapısına uygun olarak çeĢitli yaklaĢımlarla metin çözümlemesinin 

yapılması, çeviri stratejilerinin belirlenmesi ve bunlarla birlikte çeviri uygulaması ile 

öğrencilerin bu konuda yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir. 

 

MTİ308 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, 

Zorunlu) 

Bu dersin amacı, bilimsel bir araĢtırmanın temel öğelerinden olan kaynak ve içerik taramaları 

becerilerinin kazandırılması ve intihal kavramının öğretilmesidir. Bu derste daha önceden 

öğrencilerin öğrendiği temeller doğrultusunda doğru örneklemlerin seçilip, veri toplama, 

çözümleme ve yorumlanmasında dikkat edilecek hususlar gösterilir ve tartıĢılır. 

 

MTİ310 GÖSTERGEBİLİM VE ÇEVİRİ (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, 

Zorunlu) 

 Dersin amacı, öğrencilerin anlam ve anlamlama olgularını araĢtıran göstergebilim yaklaĢımı 

ile anlamı yakalayıp yeniden dile getiren çeviri etkinliği arasında bağ kurmalarına yardımcı 

olmaktır. Bu derste metinlerde anlamın nasıl eklemlenerek daha büyük anlam bütünleri 

oluĢturduğu, göstergelerin çözümlenmesinin çeviri edimi için taĢıdığı önem, çeviri sorunlarına 

göstergebilimsel açıdan çözüm yollarının önerilmesi ve yazınsal metinler üzerinde anlam ve 

gösterge çözümlemeleri yapılabilmesi kazanılacak edimler arasındadır. 

 

MTİ312 ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİSİ II (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 
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4, Seçmeli) 

 Altyazı ve Dublaj Çevirisi I’in devamı niteliğinde olan bu ders kapsamında edebiyat 

uyarlamaları ve müzikallerin dublaj çevirisi çalıĢılacak, aynı zamanda film ve dizilerden 

yapılan uyarlamalardaki çeviri pratiğine de yer verilecektir. 

 

MTİ314 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ-II (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, 

Seçmeli) 

Bu dersin amacı, belirlenen kavramları açıklamak/anlatmak, ilgili kavramlarla alakalı 

farkındalık yaratmak ve bunu geliĢtirmek, belirlenen kavramların geçerliliğini tartıĢmak, 

seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir Ģekilde incelemek, seçilen kavramlar bağlamında 

öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayıĢlarını geliĢtirmek ve eleĢtirel düĢünceyi 

geliĢtirmektir. 

 

 

YEDİNCİ YARIYIL 

 

MTİ401 MESLEKİ ÇEVİRİ-III (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Bu ders kapsamında hukuk, tıp ve diğer meslek dalları ile ilgili makalelerin ve metinlerin 

anlaĢılması konusunda öğrencilere farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca temel 

mesleki metinlerin genel özellikleri ve bu metinlere iliĢkin terminolojinin tanıtılması 

hedeflenmektedir. 

 

MTİ403 AB METİNLERİ ÇEVİRİSİ-I (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, 

Zorunlu) 

Bu derste öğrencilerin AB metinlerinin söylem ve bağlamına dair farkındalık geliĢtirmeleri 

amaçlanmaktadır. Bu noktada AB müktesebatı konularında metin incelemeleri ve çeviri 

uygulamaları yapılması hedeflenmektedir. 

 

MTİ405 EŞZAMANLI ÇEVİRİ-I (Teorik:4, Uygulama:0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Bu dersin amacı öğrencilere temel eĢzamanlı çeviri becerilerini kazandırmaktır. Ders 

kapsamında çeĢitli konulardaki gerçek konferans metinlerinin ses ve/veya görüntü kayıtlarıyla 

kabinde eĢzamanlı çeviri alıĢtırmaları yapılacaktır. 

 

MTİ407 YERİNDE UYGULAMA-I (Teorik:0, Uygulama:4, Kredi: 2, AKTS: 2, 

Zorunlu) 

 Öğrencilerin haftanın bir günü belirlenen gün ve saatte çeviri etkinliğinin aktif olarak 

uygulandığı kurum, kuruluĢ, sivil toplum örgütü, medya organı, çeviri bürosu gibi 

merkezlere giderek mesleki becerilerini geliĢtirebileceği bir uygulamadır. 

 

MTİ409 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Bu dersin amacı, geçmiĢte dilbilim ağırlıklı bir “hata avcılığı” süreci olarak algılanırken, son 

yıllarda kuramsal ve analitik bir yaklaĢıma dönüĢen çeviri eleĢtirisi konusunda kapsamlı bir 

bakıĢ açısı sunmaktır. Dersin materyali, çeviri eleĢtirisine yönelik iĢlevsel, betimleyici ve 

eleĢtirel söylem analizi gibi yaklaĢımlardan oluĢan mevcut eleĢtirel yaklaĢımları 

kapsamaktadır Öğrenciler, çeviri eleĢtirisi kuramlarına iliĢkin ileri okumalar yaparak ve 

birtakım çeviri eleĢtirilerini inceleyerek, söz konusu yaklaĢımlara aĢinalık kazanacaklar, 

ayrıca kendileri de çeviri metinler üzerine eleĢtirel çalıĢmalar yapacaklardır. 

 
MTĠ411 KONFERANS ÇEVĠRMENLĠĞĠ I (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, 
Seçmeli) 
Bu dersin amacı öğrencilerin daha önce Ardıl ve EĢ zamanlı çeviri derslerinde kazandıkları 
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yetinin pekiĢtirilmesidir. Derste farklı alanlardan seçilen konuĢma metinleri ile sadece çeviri 

yetisi üzerinde durulmaz, buna ek olarak stres kontrolü, Ġngilizcenin farklı aksanları, çalıĢma 

koĢulları, ekip çalıĢması, iletiĢim becerilerini geliĢtirmek gibi konular da ele alınır. Konferans 

çevirmenliği özelinde ise öğrencilerin yapılacak uygulamalar çerçevesinde öğrencilerden sınıf 

içerisinde yapılan çevirilerin değerlendirilmesi de istenerek kendilerinin bu konuda deneyim 

kazanmaları hedeflenmektedir. 

 

MTĠ413 ÇEVĠRĠ PROGRAMLARI (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, Seçmeli) 

Bu derste bir bilgisayar destekli çeviri programı olan SDLX, Trados, Star Transit ve DéjàVu 

programının kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin bilgisayar 

üzerinde uygulama yaparak öğrenmeleri esastır. 

 

MTĠ415 BĠLĠMSEL VE TEKNĠK METĠN ÇEVĠRĠSĠ (Teorik: 3, Uygulama: 0, Kredi: 3, 

AKTS: 4, 

Seçmeli) 

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilimsel makale veya herhangi bilimsel disiplin çerçevesinde 

oluĢturulmuĢ teknik metinlerin çevirisi üzerinde alıĢkanlık ve gerekli bilgilerin 

kazandırılmasıdır. 

 

SEKİZİNCİ YARIYIL 

 

MTİ402 MESLEKİ ÇEVİRİ-IV (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Ders kapsamında hukuk, tıp ve diğer meslek dalları ile ilgili makalelerin ve metinlerin 

anlaĢılması konusunda öğrencilere farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca temel 

mesleki metinlerin genel özellikleri ve bu metinlere iliĢkin terminolojinin tanıtılması 

hedeflenmektedir. 

 

MTİ404 AB METİNLERİ ÇEVİRİSİ-II (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, 

Zorunlu) 

Bu derste öğrencilerin AB metinlerinin söylem ve bağlamına dair farkındalık geliĢtirmeleri 

amaçlanmaktadır. Bu noktada AB müktesebatı konularında metin incelemeleri ve çeviri 

uygulamaları yapılması hedeflenmektedir. 

 

MTİ406 EŞZAMANLI ÇEVİRİ-II (Teorik: 4, Uygulama: 0, Kredi: 4, AKTS: 6, Zorunlu) 

Bu derste öğrencilere temel eĢzamanlı çeviri becerilerini kazandırmak ve sözlü çeviriye iliĢkin 

kuramsal bilgileri uygulamaya aktarabilmeleri ve böylelikle sözlü metinleri hedef dile doğru 

ve eksiksiz bir Ģekilde çevirebilmeleri amaçlanmaktadır. Ders kapsamında çeĢitli konulardaki 

gerçek konferans metinlerinin ses ve/veya görüntü kayıtlarıyla kabinde eĢzamanlı çeviri 

alıĢtırmaları yapılacaktır. 

 

MTİ408 YERİNDE UYGULAMA-II (Teorik: 0, Uygulama: 4, Kredi: 2, AKTS: 2, 

Zorunlu) 

Bu ders, öğrencilerin haftanın bir günü belirlenen gün ve saatte çeviri etkinliğinin aktif olarak 

uygulandığı kurum, kuruluĢ, sivil toplum örgütü, medya organı, çeviri bürosu gibi merkezlere 

giderek mesleki becerilerini geliĢtirebileceği bir uygulamadır. 

 

MTİ410 BİTİRME PROJESİ (Teorik: 0, Uygulama: 4, Kredi: 2, AKTS: 6, Zorunlu) 

Bu ders kapsamında bir öğretim elemanının danıĢmanlığında kapsamlı bir akademik proje 

hazırlanacaktır. Öğrencilerin bitirme projesi için seçtikleri konuyu akademik bir dille 

betimlemeleri beklenmektedir. 
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MTİ412 KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ II (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi: 3, AKTS:4, 

Seçmeli) 

 Dersin amacı öğrencilerin daha önce Ardıl ve EĢ zamanlı çeviri derslerinde kazandıkları 

yetinin pekiĢtirilmesidir. Derste farklı alanlardan seçilen konuĢma metinleri ile sözlü çeviri 

becerilerini gerçek konferans ortamında geliĢtirilmelerini ve konferansa psikolojik olarak 

hazırlanmalarını, kendilerine güvenmelerini sağlamaktır. 

 

MTİ414 YAZILI BASIN ÇEVİRİSİ (Teorik:3, Uygulama:0, Kredi: 3, AKTS:4, Seçmeli) 

Bu dersin amacı yazılı basın organlarında kullanılan dile ve üsluba yönelik öğrencilere 

farkındalık kazandırmaktır. 

 

MTİ416 ÇEVİRMENLİK ULUSAL VE ULUSLARARASI MESLEK STANDARTLARI 

(Teorik: 3,Uygulama: 0, Kredi: 3, AKTS: 4, Zorunlu) 

Dersin amacı öğrencilere çeviriye yönelik uluslararası standartlarının, kalite güvencesi ve 

yönetimi, proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve çevirmenlik mesleğinin mali açıdan 

değerlendirilmesi gibi konu baĢlıkları altında, tanıtılmasıdır. 


