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MTB ıOı F FRANsIZCA-rünxçr KARşıLAşTIRıııı,ı oiısilcisi ı 3 0 3

Bilindiği gibi anadilde bulunan birçok dilbilgisi yapısı yabancı dilde bulunmamakta ve yapılar
birebir örtüşmemektedir. Bu ulumsuzluğun nerelerden kayrıaklandığını öğrenciye kavratmayı
amaçlayan Karşılaştırmalı Dilbilgisi dersi içerisinde Türkçedeki Dilbilgisi öğelerinin
Fransızcadaki karşılıkları ve rolleri verilmeyc çalışılarak Fransız Dilinin dil mantığını öğrenciyc
kavratmaktır.

MTB l02 F FRANSIZCA-TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DiLBİLGİsi II 3 0 3

MTB l0l F dersinin devamıdır.

1!ITB l0l İ İNcirizcE TüRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DiLBiLGisİ ı 3 0 3

Bilindiği gibi anadilde bulunan birçok dilbilgisi yapısı yabancı diIde bulunmamakta ve yapılar
birebir örtiişmemektedir. Bu uyumsuzluğun nerelerden kaynaklandığını öğrenciye kavratmayı
amaçlayan Karşılaştırmalı Dilbilgisi dersi içerisindc Türkçedcki Dilbilgisi öğclcrinin İngiIizcedeki
karşılıkları ve rolleri verilmeye çalışılarak Fransız Dilinin dil mantığını öğrenciye kavratmaktlr.

MTB l02 İ İNcİrİzcr TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSi rI

MTB l0l İ dersinin devamıdır

30 3

MTBIO3F FRANSIZCAKONUŞMAI 3 0 3

Fransızca ifade becerisini geliştirmek amacıyla çeşitli güncel konular üzerinde karşıhklı
konuşmaya dayalı konuşmalar yaptırılrr ayrıca görscl ve işitsel araçlardan da yararlanrlarak

scçilecek olan konular ilgili drama çalışmaları uygulanır.

MTBlO4F FRANSIZCAKONUŞMAII 303
MTB l03 F dersinin devamıdır.
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IITB ı03 i iNcirizcB KoNUşMA I 303
Ingilizce ifade becerisini geliştirmek amacıyla çeşitli güncel konular üzerinde karşılıklı
konuŞmaya dayalı konuşmalar yaptırılır aynca görsel ve işitsel araçlardan da yararlanılarak
seçilecek olan konular ilgili drama çalışmaları uygulanır.

MTB t04 İ İNcir,izcn KONUŞMA II 3 0 3

MTB l03 İ dersinin devaınıdır.

MTB l05 F FRANSIZCA TÜR]<ÇE ÇEViRi | 2 0 2

Bu derste sözlük bilgisi, fiimce dizimi vc anlambjlim çcrçevesinde teknoloji, iletişim, sağlık,
mutfak, moda, sanat gibi günlük ve kültiirel yaşamdaki konularla ilgili Fransızca metinlerin
Türkçeye çevirileri yapı|ır.

]\{TB t06 F FRANSIZCA TÜRJ<ÇE ÇE\/iRi II 2 0 2

MTB l05 F dersinin der,amıdır.

MTB l05i İNGiLiZCE-TÜRKÇEÇEVİRİI 2 0 2

Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlan kapsayan bu ders öğrencilerin farklı konularda
yazılmış İhgilizcc metinlcri Türkçe'ye çevirmcsini hedeflemektedir. Çeşitli konularda yapılan
çevirilerin yanı sıra, öğrenciler bir metin çevirisinin uygunluğunu, hata analizi yoluyla aynı metnin
farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendireceklerdir. Biçim, sözcük
seçimi, çevirinin dil öğenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültiirel boyutu gibi konular
işlenecektir. Dersin uygulamaya yönelik kısmı çeviri alanındaki son gelişmelere ilişkin
makalelerle destekIenerek yürütiilecek. ayrıca İngilizce ögıetimiyle ilgili yazılann çevrilmesi
teşvik edilecektir.

MTB 106 i İxcİı-izcp- TÜRKÇE ÇEVİRİ II

MTB l05 İ dersinin devamıdır.

20 2

MTB ı07 F FRANSIZCA YAZILI ANLATIM I 2 0 2

Bir metnin ele alınmasında ve herhangi bir konu izerine yazı yazılmasında gerekli olan plan ve
yöntemler dilbilgisi kurallar çerçevesinde öğretilir. Öğrenciye güncel konularla ilgili verilen
sözcük ve terimler yardımıyla özellikle başlık, alt başlıklar giriş gelişme ve sonuç bölümlerinin
yazılmasında uyulması gereken kurallar verilerek düşüncelerini ifade etmc vc betimlemeyc daYalı

yazılı çalışmalar yaptırıhr.

MTB l08 F FRANSIZCA YAZILI ANLATIM Il 2 0 2

MTB ] 07 F dersinin dcvamıdır.
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MTB l07 i İNciı-izcE ynzILI ANLATIM ll (2 0 2)

İngilizce yazım kuralları ve stratejilerinin tanıtımı. Kclime, cümlc vc paragraf yapıları vc
fonksiyonları. Kelime dağarcığını geliştirme yöntemleri: Ön-son ekler, kökler. Cüm]e Yapıları:
bağlaç ve eklemeler. Paragraf Yapıları: Başlık cümlesi, sebep-sonuç, açıklamalar, detaylar ve
sonuç seklindc paragraf oluşturma. İnsan tasvir|cri: fiziki görünüm, kişilik, davranış vc hayat

şekillerinin yazılı anlatımı. İnsan tasvirleri: ömek[er, pratik yapma, bağlayıcı kelimeler ve yapılar.
Yer-mekan tasviri: Yerleşim fiilleri ve uygun propozisyonlar, farklı mekanIar arasında
karşılaşhrma. Bina tasvirleri: duygu ve ifadelerin yazılması, birleşik cümleler, yön tasviri

Nesne Tasvirlcri: cbat, büyüklük, şekil, rcnk, doku, kaynak vc matcryallerle ilgili kclime
dağarcığı. Nesne tasvirleri: Ömekler, alıştırmalar ve sınıfta öğrenci sunumlan. Festival Tasvirleri:
Başlığı yorumlama, mekanı oluşturma, hazırlıkları anlatma. Olay Tasvirleri: Mekanı oluşturma,
olayın ismini, yerini, zamanınr sebcp ve sonuçlarını açıklama. Törcn-Kutlama Tasvirleri: Hazırlık,
dekor, prova, kostiim, yemek, atmosfer ve etkinlikler hakkında yazma Y azı|an modellerden
örneklerin öğrenciler tarafından sınıfla sunumları

MTB l08 i ixciı-izcı yaZILI ANLATIM lI (2 0 2,|

Hikaye AnIatım Tekrıikleri: Hikayeyi sergileme, geliştirme ve taınamlama. Hikaye anlatımının
farklı model ve ömekleri.

Geçmiş zaman kipleri, zaman içeren kelimeler, görsel-işitsel ömekler. Makale Yazımı: tartışma
makale tiplcri ve stilleri.

Kabul vc karşı görüş makaleleri: konulu scrgilemc, her iki görüşü tartışma, gcrekçcler, son
değerlendirme, sonuç.

Fikir makaleleri: konuyu ve fikri belirtme, bakış açılan ve sebepler, özet ve sonuç. Problemlere
önerilcr getiren makaleler:, problemi bclirtme, önerileri sunma, noktalan gözden geçirme.
Mektuplar: bilgi veren ve rica eden mektuplar. Şikayet ve özür mektupları.

Başwru mekfupları: özgeçmiş yazımı. Raporlar: Ödev raporları, yapı, içerik ve başlıklar.
Araştırma raporlan, sebep ve içerik

Teklif Raporlan, sebep ve içerik. Haber raporlan, başlık, manşet, ana metin, sonuç. Özet vc farkh
metinlerle genel tekar

AİT ATATüRK iLKELERi vE İNKILAP TARİHİ-I (2 0 2)

Atatiirk ilkeleri ve inkılap tarihi deısini okumanın amaçlan; inkılap ve inkılapla ilgili bazı
kurumların açıklanması. Osmanlı Devleti'nin gcrilemesi vc yıkılışının scbcplcri. XVIII.ve XIX.
Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri, Osmanlı Devleti'nin son döneminde siyasi ve

askeri olaylar, I. Dünya Harbi, osmanlı Devleti,nin Harbe girişi; savaşhğı cepheler ve Mondros

Mütarckcsi. Türk Milleti'nin tepkisi, milli ccmiyetler, milli olmayan ve zararlı ccmiyetlcr, Milli
Mücadele'nin başlaması, hazırlık safhası ve dönemi, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi,

Erzurum, Sivas Kongıeleri, Misakı Milti ve Mebusan Meclisi, TBMM,nin açılışı, çalışmalan ve

yapısı, iç isyanlar ve Milli Cepheler. l920 ylında İtilaf Devlctlerinin Türkiye üzcrindcki ycni

proleıeri, Sakarya Savaşı,nakadar |92| yılı askeri ve siyasi olayları, Sakarya Meydan Muhaberesi

ve İonuçlan, Büyük Taamız ve sonuçlan, Lozan Barış Antlaşması ve önemi.

ATATÜRK iLIGLERi VE iNKILAP TARiHi-lI (2 0 2)

siyasi olarak yapılan inkılap harekelleri (saltanatın kaldırılması) , Çok partili döneme geçiş

denemeleri, Hukuk alanında yapılan inkılap hareketleri, Eğitim-kültür alanında yapllan inkılap
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hareketleri, Atatiirk Dönemindeki dış politika gelişmeleri, Atatürk ilkeleri. başka bir ifadeyle;
Türk inkılabının dayandığı iIkeler.

TDE TÜRK DiLİ-I (2 0 2)
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; di|-kültiir münasebeti,
Türk Dili'nin dünya dilleri arasındaki ycri, Türk Dili'nin gelişmcsi vc tarihi devıeleri, Türk
Dili'nin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe'de sesler r.e sınıflandırılması. Tüı*çe'nin
ses özellikleri ve ses bilgisi ile ılgili kuratlar. İmla kuralları ve uygulaması. Nokıalama işareıleri ve
uygulaması , Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, Edebiyat ve düşünce dünyası ile
ilgili eserlerin okunup incelenmcsi ve rctorik uygulamalan.

TDE TÜRJ< DİLi-rı 1z o z1
Türkçe'nin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon
yazmada kullanı|acak plan ve uygulaması, Türkçe 'de isim ve fiil çekimleri, Kompozisyonda
anlatım şekillcri vc uygulanması, Zarflann ve cdatlann Türkçe'dcki kullanış şekillcri, Yazılı
kompozisyon türleri ve uygulanması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi,
İlmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Türk ve dünya edebiyatlanndan ve düşünce
tarihindcn seçilmiş örnek yazma yetencğinin geliştirilmesi vc bununla ilgili rctorik uygulamalan.

tJu belgc 507(i sayılı c-lılı7iı Kanıınuıa gorc [rrot-. f)f. Genccr I]LKtLI(: !ııafiııtlan | ?,0]-2020 tiırilrin{. c-iın2alannrlŞhr

Etı,ağınızı belgesorgı.kafkas.edu.tı linkinden B678F-D56X9 ktılıı ilc ılogrulayılıilirsiniz,

4



MTB 20l F FRANSIZCA DiLBiLiME GiRİŞ l Q 0 2\

Gramcrin daha ilcri, detaylı ve scmantico-logique yoruma dayalı aşaması olan Fransızca DiI Bilim dersi
öğrencilerin Fransızca Gramcri tam anlamıyla öğrcndikleri var sayılarak, gerek diachıoniquc gcrekse
synchronique açılardan dilbilimi oluşturan diğer epistemolojik bilimlerin (yani sociolinguistique,
psycholinguistique, ethnolinguistique, semantique, semiotique, logique ve etymo]ogique) mercekleri
altında incelcnerck detaylı bir şekilde dili yorumlayarak öğrencilcre Fransız Dili'nin ve Felsefcsinin vc
mantığının ögretilmcsi amaçlarunakadır.

MTB 202 F FR{NSIZCA DiLBiLiME GİRiŞ lı (2 0 2\

MTB 20l F dcrsinindevamıdır.

MTB 20r İ iNGiLİZCE DiLBiLiME GiRiŞ I (2 0 2\

Gramerin daha ileri. dcıaylı ve semantico-1ogique yoruma dayalı aşaması olan ingilizce Dil Bilimc giriş
dersi öğrencilcrin İngilizce Grameri tam anlamıyla öğendiklcri var sayılarak, gerek diachronique gercksc
synchronique açılardan dilbilimi oluşturan diğer epistemolojik bilimlerin (yani sociolinguistique,
psycholinguistique, ethnolinguistique, semantique, semiotique, logique ve etymologique) mercekleri
altında inçelenerek detaylı bir şckilde dili yorumlayaıak öğcncilerc İngiliz DiIi'nin. Fe|sefcsinin ve
ınantığının ögretilmcsi amaçlanmakadır.

MTB 202 i iNGiLİZCE DiLBiLiME GiRiŞ üI

MTB 202 İ dcrsinin devamıdır.

(2 02)

MTB 204 F Anlama ve Sözlü Anlatım (Fransızca) II
MTB 203 F dcrsinin devamıdır

202
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2. Sııuf

MTB 203 F Anlama ve Sözlü Anlahm (Fransızca) l 2 0 2
Bu dersin amacı öğoncilcrin sözlü anlama becerilcrini en üst düzeye çıkararak özcllikle daha

sonraki sömestrelerde alacaklan sözlü çeviri derslerine hazırlamaktır.
Bunun için yalnızca dil düzeyinin çok iyi seviyede olmasının yeterli olmadığı, anlamada en

az dilsel beceriler kadar dil dışı birikim ve becerilerin de çok önemli bir rol oynadığı, gerçek

anlamda anlamanın dilsel ve dil dışl bilgi ve becerilerin birbirini tamamlaması yoluyla
gerçekleşen aktif bir süreç olduğu öğrencilere kavrattırılır.
Ögrenci, dinlenen çcşitli konulardaki Türkçe ve Fransızcadaki konuşma metinlerinin doğru

anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen çoktan seçmelt, tablo ve grafik doldurma, resim Sıraya dizme,
doğru-yanlış, karşılık bulma gibi alışhrmalar yaparak, uluslararası düzeydeki sınavlarda
(TOEFL, DALF) dinlcdiklerini anlama vc anlatmayr öğcnir.



Ders, resmi ve gayri resmi bağlamlarda öğrencilerin sözlü iletişim bcccrilerini gcIiştirmek
amacıyla tartışma, rol oynama, bireysel ve gnıp sunumlarr ve doğaçlama konuşma gibi iletişime
yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Farklı okuma ve dinleme metinlerini iletişim odaklı
çalışmalara dahil ederek, öScncilcrin alımiayıcı becerilerinin yanı s!ra ürctkçn bcccrilcrinin
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Uygulamalar, öğrencileri düşünmeye yöneltmeyi amaçlamalı ve
iletişim kurınaya ilgi uyandırmak amacıyla, güncel konular, ilginç gerçekler, dikkat çekici
söylemler ve ileri düzey edebi metinler kullanı lmalıdır. Öğrencilerin haberdarlık kazanması için.
sık yapılan sesletim hatalan listelcnip tartışılabilir. Bunlara ck olarak, iletişimdc mcydana
gelebilecek aksaklıkları giderici stratejilerin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

MTB 204 i ı,Nr,q.ırı SÖZLÜ ANLATIM (ingilizce) II 2 0 2
MTB 203 İ dersinin devamıdır.

MTB 205 F FRANSIZCA SÖZDİZİMSEL ANALiZ l (2 0 2)

Bu dersin esas konusu cümledir. Gcıek konuşma dilinde gerekse yazı dilindc bilimscl vcya cdebi
melinlerden yararlanılarak cümleyi oluşfuran öğeler incelenerek, üslup açıdan metinler üzerinde
uygularnah cümle ve sözcük çalışmaları yapılacaktır.

MTB 206 F FRANS|ZCA sÖZDiZiMsEL ANALiZ ll (2 0 2)

MTB 205 F dersinin devamıdır.

MTB 205 i İNciı-izce SözDiziMSEL ANALiZ ı (2 0 2)

Bu dersin esas konusu cümledir. Gerek konuşma dilinde gerekse yazı dilinde bilimsel veya edebi
metinlerden yararlanılarak cümleyi oluşturan öğeler incelenerek, üslup açıdan melinler üzerinde
uygulamalı cümle ve sözctik çalışmalan yapılacaktıı.

MTB 206 İ İxcİı,İzcn SöZDiZİMSEL ANALiZ II (2 0 2)

MTB 205 I dersinin devamıdır.

MTB 207 F FRANSIZCA TÜRKÇE ÇEViRi I (2 0 2)

Fransızcadan Türkçeye çeviri dersindc ileriki yıllar düşünülerck, planlı olarak. aşama aşama zorluk
derecesi artan, çeviride uzmanlaşmaya yöne|ik bilgi ve kazanımlardan yararlanılarak dilbilimsel, edebi,

tarihi, ekonomik, sosyal, kiiltiirel ve hukuksal Fransızca rnetinler Türkçe'ye özgün biçimde çevrilecektir.

MTB207 FFRANSIZCATÜRKçEçEvİRİ llQ 0 2)

MTB 207 F dersinin devamıdır.

MTB 207 i İNGiLiZCE TÜRKÇE ÇEVİRi I (2 0 2)

ingilizceden Türkçeye çeviri dcrsindc ileriki yıllar düşünülcrek, planlı olarak, aşama aşarna zorluk dcrccesi

artan, çeviride uzrrıanlaşmaya yönelik bilgi vc kazanımlardan yararlanılarak dilbilimsel, cdcbi, tarihi,

ekonomik, sosyal, kiiltürel ve hukuksal İngilizce metinler Türkçeye özgün biçimde çewilecekir.

MTB 208 İ iNGiLiZCE TilRKÇE ÇEVİRi Ir (2 0 2)

MTB 207 İ dersinin devamıdır.
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MTB 209 F TÜRXÇE FRANSIZCA ÇEViRi I (2 0 2)

Bu derste, her iki dildeki ktiltüıel anlatım farklılıklan ve dil mantığı göz önünde bulunrlunılarak, güncel,
siYasi, ekonomik, politik ve edcbi Türkçc mctinlerden harekctle Fransızcanın sözdizimine uygun olaıak
nasıI akları|nrası gcrektiği gösterilir.

MTB 209 F TÜRKÇE FRANS|ZCA ÇEvİRİ lı (2 0 2)

MTB 2l0 F dersinin devamıdrr.

SEÇMELi DERSLER

MTB2rr F FRANSIZ KüLTÜR \T MEDENiYETi I 202
Fransız milletinin ve dilinin doğuşundan başIayarak, günümüze kadar gcçirmiş olduğu ewelcri tarihsel ve
kiiltiirel olarak tanıtmak ve bu mcdeniyctin dünya kiiltiir vc mcdeniyctindeki ycri hakkrnda öğrenciyi
bilinçlendirmek. Bu dcrsin uygulanmasında söz konusu kiilttir ve medeniyetin öğrenilmcsini
kolaylaştıracak uygun edebi ve tarihi metinler kullanılacaktır.

MTB2lr F FRANSIZ KÜLTÜR VE MEDENiYETi It 20 2

MTB 2l l F dersinin devamıdır.

MTB2rl i iNGlLİz AMERİKAN KiJLTüR \T MEDENİYETi r 20 2

İngiliz-Amerikan milletinin ve dilinin doğuşundan başlayarak, günümüze kadar geçirmiş olduğu eweleri
tarihsel ve kiiltiirel olarak tanıtmak vc bu mcdeniyetin dünya kültiir ve medeniyetindeki yeri hakkında
öğrenciyi bilinçlendirmek. Bu dersin uygulanmasında söz konusu kii|tiir ve medeniyetin öğrenilmcsini
kolaylaştıracak uygun edebi ve tarihi metinler kullanılacaktır.

MTB 2lt İ iNGıLıZ AMERiKAN KÜLTüR vE MEDENiYETı ll 2 0 2

MTB 2l l İ dersinin devamıdır.

MTB213 Çeviriye giriş l 202
Öğrenci bu derste çeviri ile ilgili kuramsal bilgiler edinir. Bu derste tarihsel
gelişim içinde tanınmış çeviri kuramcılarının görüşleri incelenerek bu
görüşlerin değişik metin türleri üzerinde uygulaması yapılır-

N|TB2l4
MTB213

Çeviriye giriş II

dersinin devamıdır

202
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MTB 209 i TÜRKÇE iNGİLİZCE ÇEVİRİ I (2 0 2)

Bu derste, her iki dildeki kiiltürcl anlaüm farkhlıklan vc dil mantığı göz önünde bulundurularak. güncel.
siyasi, ekonomik, politik vc edcbi Türkçc ınctinlcrden harekctle İngilizccnin sözdizimine uygun olarak
nasıl aliarılması gerektiği gösterilir.

MTB 209 i TÜRKÇE iNGiLiZCE ÇEViRi tI (2 0 2)

MTB 209 İ dersinin devamıdır.



3. Sınıf

MTB 30l F Sözel Çeviri Teknikleri I (Fransızca - Türkçe). Hafıza çalışmalan, arka arkaya sıralama çalışması,. Ezber vc tekrar çalışmaları,. Sözlü boşluk doldurma,
. Rakam ve sıfat çalışmaları,. Cümlc çalışmalan,. Topluluk karşısında sözlü ifade çalışmaları.

Bu dcrs MTB 203 F kodlu dcrsin bir ilcri aşamasıdır.

MTB 302 F Sözel Çeviri Teknikleri II (Fransızca - Türkçe)

MTB 30l F dersinin devamıdır.

MTB 30l İ Sözel Çeviri Teknikleri I (İngiIizce - Türkçe). Hafıza çalışmaları, arka arkaya sıralama çalışması,. Ezber ve tekrar çalışmaları,. Sözlü boşluk doldurma,
. Rakam ve sıfat çalışmaları.. Cümle çalışmaları,. Topluluk karşısında sözlü ifade çalışmaları.
Bu ders MTB 203 İ kodlu dersin bir ileri aşamasıdır.

202

202

20 2

MTB 302 İ Sözet Çeviri Teknikleri II (ngilizce- Türkçe) 2 0 t
MTB 30l İ dersinin devamıdır.

MTB 303 F EŞZAMANLI çEVİRi TEKNİKLERi l1Fransızcı_ Türkçe) (2 02'

Bu ders, günümüzde profesyonel tercümanların yaptıkları kongıe, konferans, sempozyımların yanı stra,
görsel-işitsel medyada yapılan açık oturumlann, söyleşilerin anadilden hedef dile, materyalli veya
materyalsiz, aktanlmasında kullanılan sözdizimsel tekniklerin öğencilere öğetilmesini amaçlamaktadır.

MTB 304 F EŞZAMANLI ÇEViRi TEKNiKLERi lI (Fransızca_ Türkçe) (2 02)

MTB 303 F dersinin devamıdır.

MTB 303 İ EŞZAMANLI ÇEviRi TEKNİKLERi I dngilizce-Türkçe) (2 0 2)

Bu ders, günümüzde profesyonel tercümanlann yaptıklan kongre, konferans, scmpozyımların yanı sıIa,
görscl-işitscl medyada yapılan açık oturumlann, söyleşilerin anadilden hcdcf diIc, nıatcryalIi vcya
materyalSiz, aktar!lmasında kullanılan sözdizimsel tekniklerin öğrencilere öğretilmesini amaçlamaktadır.

Bu bclge 507{} sıyı|ı c-lııza Kınrınunı gırıc Pıol', Dı. (icnccı L[-(|1,1C ııı,afindiın l?.0j,2()20 taı,ilıjnde c-iın,ı alannııstıı
Evrağınızı bclgcs<ırgıı-kaflas.cdu.tr linkindcn l]67[tDD56X'] koılıı iIc ılognılayalıilirsiniz.
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MTB 304 i EŞZAMANLr ÇEVİRİ TEKNiKLERİ u (ingiıizce_Türkçe)

MTB 3O3 İ dersinin devamıdır.

(2 0 2,)

MTB 305 F MANTIKSAL ANLAMB|LiM l (Fransızca_Türkçe) (2 0 2t

Bu derste anlambilin'ıin temelleri ögretildiklen sonra Fransız Dili'nin mantıksal anlambiIimi yorumlanarak
tarihsel açıdan incelenecektir. Böylece Fransız dilinin özellikleri biIimsel ve mantıksal temellere
dayandınlarak öğcnciye veri leccktir.

MTB 306 F MANTIKSAL ANLAMBiLiM lI (Franslzca-Türkçe) (2 0 2)

MTB ]05 F dcrsinin devamıdır

MTB 305 i MANTIKSAL ANLAMBiLiM I (ingilizce-Türkçe, (2 0 2)

Bu derste anlambilimin tcmclleri öğctildikten sonra İngiliz Dili'nin rnantıksal anlambilimi yorumlanarak
tarihscl açıdan incclenecckir. Böylecc lngiliz dilinin özelliklcri bilimsel vc mantıksal temellerc
dayandırılarak öğrenciyc vcriIccekıir,

MTB 306 i MANTIKSAL ANLAMBİLiM It (ingilizce-Türkçe) (2 0 2')

MTB 305 İ dersinin devamıdır.

MTB 307 F Ticari Çeviri (Fransızca Türkçe ) 2 0 2
Bu ders ticaret ile ilgili karmaşık yapıdaki Fransızca./ Türkçe metinlerin hangi yöntemlerle

çewilmesi gerekliğinin tartışılması ve çeviri uygulamalannı kapsar. Bu dersi başanyla
tamamlayan öğrcnciler, ckonomi alanındaki kavramları, terimleri vc bu konularda ürctilmiş
metinlerin yapılarını özümseyerek bu metinlerin doğru ve çeviribilimsel normlara uygun

çeviri edinimini kazanır.

MTB 308 F Ticari Çeviri (Türkçe Fransızca) 2 0 2

Bu ders ticaret ile ilgili karmaşık yapıdaki Türkçe/ Fransızca metinlerin hangi yöntemlerle

çevrilmesi gerektiğinin tartışılması ve çeviri uygulamalannt kapsar. Bu dersi başarıyla
tamamlayan öğencilcr, ekonomi alanındaki kavramları, terimleri ve bu konularda ürctilmiş
metinlerin yapılannı özümseyerek bu metinlerin doğru ve çeviribilimsel nonnlara uygun çeviri
edinimini kazanır

MTB 307 İ Ticari Çeviri (İngilizce Türkçe ) 2 0 2

Bu ders ticaret ile ilgili karmaşık yapıdaki İngilizce/ Türkçe metinlerin hangi yöntemlerle

çevrilmesi gerektiğinin tartışrlması ve çeviri uygulamalannı kapsar. Bu dersi başanyla
tamamlayan öğenciler, ckonomi alanındaki kavramlan, terimleri ve bu konularda üreıilmiş
metinlerin yapılarını özümseyerek bu metinlerin doğru ve çeviribilimsel normlara uygun

çeviri edinimini kazanır.

MTB 308 İ Ticari Çeviri (Türkçe İngilizce)

Bu dcrs ticarct ilc ilgili karmaşık yapıdaki Türkçc/ İngilizcc mctinlerin hangi yöntcmlerle

9
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çevrilmesi gerektiğinin tartışılması ve çeviri uygulamalarını kapsar. Bu dersi başarıyla
tamaınlaYaı] öğrenciler, ekonoıni alanındaki kavramları, leriınleri ve bu konularıla üretilııiş
mctinleriı yapılarını özümseycrek bu mctinlerin doğru ve çeviribiliıısel normlu.a uygun
çeviri edinimini kazanır.

MTB 309 F BASIN DİLİ 1Fransızca-Türkçe) 2 0 2

Bu derste öğenci ilctişimi oluşturan cn önemli unsurlardan birisi olan yazılı ve görscl basın yani
gazete, dergi ve teIevizyon dilinin teknik özellikleri, Fransızca ve Türkçe yazılı ve görsel basında
incelenir. Manşet, köşe yazıları, makale, karikatür ve rekldmlarda kullanıIan dilin öİellikleri ve
olası çeviri stratejileri üzerinde durulur.

MTB 3t0 F BASIN »İrİ giirı<çe-rransızca) 2 0 2

Bu derste MTB 309 F dersinin devamı mahiyetindedir ve farklı olarak Türkçeden Fransızcaya
çeViri yaptlnlır.

MTB 309 i nasıN DİLİ (ngitizce-Türkçe) 2 0 2

Bu derste öğrenci iletişimi oluşturan en önemli unsurlardan birisi olan yazılı ve görsel basın yani
gazele, dergi ve ielevizyon dilinin teknik özellikleri. İıgilizce ve Türkçe yaz/ıı ve görsel basında
incelenir. Manşct, köşe yazılan, makale, karikatiir vc reklAmlarda kullanılan dilin özellikleri vc
olası çeviri stratejileri üzerinde durulur.

MTB 310 i sısıN DiLi (Türkçe-İngilizce) 2 0 2

MTB 309 İ dersinin dcvamı mahiyetindedir ve farklı olarak Türkçeden İıgilizccyc çcviri
yapürılır.

MTB 3l l F Not Alma Teknikleri I (Fransızca-Türkçe) 2 0 2
Bu dersin içeriği diğcr alanlarda kuIlanılan not alma tekniklcrinden aynlarak oluşturulur. Not
alma bu derste sadece bir araç olarak kullanıtır, Öğrenciye kazandırılmak istenilen,
duyduğunu anlamlı yapılar halinde ifade edebilme, bir mesajdaki ana hatları yakalayabilme
ve diğerlerinden ayırt €debilme, görselleştirme beçerilerini de geliştirerek belleklerini
kuwetlendirmc becerileridir. Sembol ve gcrekli kısaltmalar vcrilcrck öğencinin bunları
bilinçli ve anlamlı yapılan oluşturmada bir araç olarak kullanmalan sağlanır. Öğenci aldığı
notlardan mesajı tckrar ifadc ederken tutarhlık, bütiinlük ve düzgün ifade cdcbilme vc scs
tonu gibi konuşma becerileri de kazandınlır. Ders anadil ve yabancı dil olmak üzere her iki
dilde birlikte yürütiilür.

MTB 312 F Not Alma Teknik]eri II (Fransızca- Türkçe)

MTB 3l l F dersinin devamıdır.

MTB 3l l İ Not Alma Teknikleri I (İ ngilizce-Türkçc)

10
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Bu dersin iÇeriği diğer alanlarda kullanılan not alma lekniklcrinden ayrı|arak oluşturulur. Not alma
bu derste sadece bir araç olarak kullanılır. Ögrenciyc kazandırılmak istenilen, duyduğunu anlan,ılı
yapılar halindc ifadc edcbilmc, bir mesajdaki ana hatları yakalayabilme vc diğcrlerindcn ayrt
edebilme, görselleştirme becerilerini de geliştirerek belleklerini kuvveılendirme becerileridir.
Sembol ve gerekli kısaltmalar verilerek öğencinin bunlan bilinçli ve anlamlı yapılan oluşturmada
bir araç olarak kullanmalan sağlanır. Öğrenci aldığı notlardan ııcsajı tckrar ifade cderkcn
tutarlılık, bütünlük ve di.izgün ıfade edebilme ve ses ıonu gibi konuşma becerileri de kazandırılır.
Ders anadil ve yabancı di] olmak üzere her iki dilde birlikte yürütiilür.

MTB 3l2 İNot Alma Teknikleri Ii (Türkçe-İngi|izce) 2 0 2

MTB 3l l İ dersinin devamıdır.

MTB 3l3 STAJ (YAZ IIYGULAMASI) 0 0 0

Bu slaj 3. Sınıfıa yaz mevsiminde gerçek|eştirilecekıir. Ögrenci ya kendi imkin|arıyla bir slaj yeri
bulacaktır ya da Bölümün öğretim üyelcri ögrenciyc yardımcı olacaklardır. Staj ycri yabancı dilin
(Fransızca ve İngilizce) kuIlanıldığı turistik bir işletme olabilmekle beraber bu staj yeri yabancı
firmalarla çalışan bir ışletme de olabilmekıedir. Staj süresi 45 gündür. Öğrenci stajını
tamamladıktan sonra stajını başanyla tamamladığına dair işletmeden bir belge talep edecektir ve
Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanına teslim edcccktir.

(Üniversite Senato karıyla Kaldırılmış yerine Bitirme Tezi konulmuştur.)

SEÇNrELİ DERSLER

N{TB3I5 AVRUPA BiRLiĞi HUKUKU l 2 o 2

Avrupa Birliği hukuku, üye ülkelerin ulusal hukuklarının yant sıra tek yargısal sistemdir. Avrupa
Birliği yasaları pek çok alanda, özellikle de Avrupa ortak pazannda üye ülkelerin hukuk
kurallarını geçersiz kılar. Avrupa Birliği'nin antlaşmalar aracılığıyla yayınladığı yasalar doğrudan

etki kuralıya tiim üye ülkelerin iç hukuklarına girer ve tiim ülkeler için bağlayıcıdır. Avrupa
Birliği'ne kaılabilmek için birlik yasalanna koşulsuz tabi olunmasının kabul edilmesi
gorekmektedir. Bu bilgiler ışığında bu derste Avnıpa Birliği'nin hukuki sistemi Topluluk tiizüklcri,
yönergeler ve Kararlar başlıkları altında sınıflandırılan yönetmelikler inceleneccktir

1\|T8316 AVRUPA BiRLiĞi HUKUKU II 2 0 2

MTB3l 5 dersinin devamıdır.

MTB3I7 İrrrissÇEviRisil 20 2

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji vs.) , Sağlık Bilimleri (Tlp, Veterinerlik, Hemşirelik vs.) ve

Sosyal Bilimler (Tarih, Edebiyat, Sosyoloji vs.) alanlarında öğrencilere Türkçe Fransızca ve

ingilizce çeviriler yaptırmak.

MTB3I8 iHTisAsÇEViRiSi || 2 0 2

MTB317 dersinin devamrdır.
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4. Sınıf

MTB 40l F Eş Zamanlı Konferans Çevirisi (Fransızca- Türkçe) 2 0 2
Bu dcrste öğrcncinin konfcrans çcvirmenliğinc hazırlanabilmesi için özelliklc
Fransızca,/Türkçe yapı, biçem ve söylemi çabuk kavrayabilme ve aktarabilme yeteneklerini
gelişıirici etkinliklere ycr verilmcktedir. Farklı alanlan kapsayan konuşma metinleri üzcrinde
çalışılır ve yapay konferans ortalamaları yaratılarak uygulama yapılır. Öğrencinin
konferanslara katılarak aIan çalışması yapması sağlanır.

20 2
MTB 402 F Eş Zamanlı Konferans Çevirisi (Türkçe-Fransızca)
Konferans ortamına dair önceki derslerden alınan temeI bilgilerin gözden geçirilmesi, gerçek
ortamlarda gözlemlenmesi ve deneyimlenmesi için olanaklar yaratılır, Öğenciler. gruplara
aynlarak konferanslara yönlendirilir ve öğctim üyesinin verdiği yönergc doğrulfusunda
gözlem yapar, bilgi ve malzeme toplarlar. Bu toplanan malzemeler üzerinde konu alanı,
terim, konferans düzeni gibi bilgileri bir dosya ile dönem ödevi olarak sunarlar. Sınıfta bu

çalışmalar bcnzcşik ortam yaratılarak yenidcn yaşatılır ve diğcr öğencilcr bu çerçevcde
çeviri çalışması yaparlar. Bu çalışmanın dosyası dönem sonunda öğıetim üyesine teslim
edilir. Yürütiicü biliş yoluyla ve sınıfın eleştirilerini dikkate alarak kendini izleme ve
düzeltmc çalışmaları gerçekleştirirler. Bunun yanısrra, gerçek konferans ortamında kör kabin
çalışması yaparlar ve öğretim üyesinin uygun gördüğü düzey ve zamanda uygulama yaparlar.

MTB 40l İ lş Zımınh Konferans Çevirisi (İngilizce- Türkçe) 2 0 2
Bu dcrstc öğencinin konfcrans çevirmcnliğine hazırlanabilmesi için özcllikle İngilizce /Türkçe
yapı, biçem ve söylemi çabuk kavrayabilme ve aktarabilme yeıeneklerini geliştirici etkinliklere
yer verilmekledir. Farklı alanlan kapsayan konuşma metinleri üzerinde çalışılır ve yapay
konfcrans ortalamaları yaratılarak uygulama yapılır. Öğrcncinin konfcrans]ara katılarak alan

çalışması yapması sağlanır.

MTB 402 İ Eş Zamanlı Konferans Çevirisi (Türkçe-İngilizce) 2 0 2

Konfcrans ortamına dair önceki derslerden alınan temel bilgilerin gözdcn gcçirilmesi, gcrçck
ortamlarda gözlemlenmesi ve deneyimlenmesi için olanaklar yaralıltr. ÖğrenciIer, gruplara
ayrılarak konferanslara yönlendirilir ve öğretim üyesinin verdiği yönerge doğrultusunda gözlem
yapar, bilgi vc malzeme toplarlar. Bu toplanan malzemelcr üzerindc konu alanı, terim, konfcrans
düzeni gibi bilgilcri bir dosya ile döncm ödcvi olarak sunarlar. Sınıfta bu çalışmalar benzeşik
orlam yaratılarak yeniden yaşatılır ve diğer öğrenciler bu çerçevede çeviri çalışması yaparlar. Bu

çalışmanın dosyası dönem sonunda öğetim üyesine teslim edilir. Yürülücü biliş yoluyla ve sınıfin
clcştirilerini dikkatc alarak kendini izlcmc vc düzeltme çalışmaları gerçekleştirirler. Bunun
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MTB 403 F Edebi Metin Çevirisi (Fransızca-Türkçe) 2 0 2
Fransızca /Türkçe yazılmış çağdaş şiir, öykü, roman, tiyatro gibi yazın tiirlerinde yazarın özgün
dilindeki Yapısal, biçemsel ve anlamsal özeltiklere. yansıtmak istediği duygu ve tona bağh kalarak
erek ktiltiir ve ortamı çerçevcsinde çeviriler yapılır.

MTB 404 İ Eaebı Metin Çevirisi (Türkçe-Fransızca) 2 0 2

MTB 403 F dersinin devamı mahiyetindedir ve farklı olarak metinlerler Türkçe kalırıaklardan
Fransızcaya çevrilecektir.

MTB 403 İ Edebi Metin çevirisi (ngitizce-Türkçe) 2 0 2
İngi|izce /Türkçe yazılmış çağdaş şiir, öykü, roman, tiyatro gibi yazın türlerinde yazann özglın
dilindeki yapısal, biçemscl vc anlamsal özclliklerc, yansıtmak istediği duygu vc tona bağh kalarak
erek ktiltür ve ortamı çerçevesindc çeviriler yapı[ır.

MTB 404 i Edebi Metin çevirisİ (Türkçe-i ngilizce) 2 0 2
MTB 403 İ dersinin devamı mahiyetindedir ve farklı oIarak metinler Türkçe kaynaklardan
İngiIizccye çevrilecektir.

MTB 405 TURKÇE DIKSIYON | 2 0 2

Bu ders özellikle Türkçe kelimelerin doğru telaffuzu üzerine ıurgu yapıIarak, öğrencilerin düzgün
ve etkili Türkçe konuşma becerilerini kazanmalannı hedeflemektedir.

MTB 407 iNcİı,İzcı FRANSIZCA ÇEvİRİ ATÖLYESİ 20 2

Bu ders çeşitli kaynaklardan alınan konuların İngilizceden Fransızcaya sözlü ve yazılı olarak
çevrilmesini amaçlamaktadır; çevirilerin doğruluğu Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak kontrol
edilir ve öğrencilerin öğenmiş olduklan bu iki yabancı dildeki eksiklerini tespit etmeyi amaçlar.

MTB 408 FRANSIZCA İxciı-İzcn ÇEViRİ ATÖLYESi 20 2

Bu ders çeşitli kaynaklardan alınan konuların Fransızcadan Ingilizceye sözlü ve yazılı oIarak

çevrilmesini amaçlamaktadır; çevirilerin doğruluğu Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak kontrol
edilir ve öğrencilerin öğenmiş olduklan bu iki yabancı dildeki eksiklerini tespit etmeyi amaçlar.

MTB409 Avrupa Bir|iği Metinleri Çeviri Atölyesi (İngilizce-Fransızca- 3 0 3
Türkçe) I
Avnrpa Birliğni oluşnıran temel antlaşmalar, Avrupa Hukukunun kaynaklan, Avrupa
Birliği'nin gcnişleme ve dil politikalan, Avrupa Birliği'nin Kurum vc Kuruluşları, Avrupa
Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, Avrupa Konseyi,
Ttirkiye-Avrupa Birliği ilişkileri gibi konularda öğrencilere metin ve terminoloji bilgisi
vcrilir vc bunlardan harekctle çeviri yaptın|ır-
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yanısıra, gerçek konferans ortamında kör kabin çalışması yaparlar ve öğretim üyesinin uygun
gördüğü düzey ve zamanda uyguIama yaparlar.

llu bcl_sc 5l}7t) s:ryl ll c_Iııza Kınrınuna gtüIc Plot'. Dr ( icnçeı l-.l-K l[- l( ] ta ı a |ilıdan l ?,0] 2{|20 taİiI] i,ıdt c-iın7aiannrlsİt,
l,.vrirğını7ı bçl_gcJ(rfgıı,kafkas.cılu.tr linkinden B67t]El)56\9 kodıı ilc.logııılavulıilirriıiz.



]\{TB409 Avrupa Birliği Metinleri Çcviri Atölyesi (İ ngilizce-Fransızca_
Türkçe) II
MTB409 dersinin devamıdır.

MTB 412 AVRUPA BiRLiĞi MÜKTESEBATI iLE iLGİLİ ÇEViRi ı

MTB 4l l dersinin dcvamıdır.

SEÇMELi DERSLER

MTB4llAVRUPABİRLİĞİMÜKTESEBATrİLEiLGİLiÇEViRİl 2 0 2

Bu dcrs Avrupa Birliğinin kendi içerisinde vc Türkiyc ile olan resmi yazışma ve bclgelcrin
Türkçe- Fransızca -İngilizce o]arak ıercüme edilmesini ve öğrencilerin bu alanda deneyim sahibi
olmalannı hedefl emektedir.
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