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RU l03 Rus Edebiyat Tarihi

I.

I

YARIYIL

4-04

Rusça okutulan bu derste Rus Folkloru, eski Rus Edebiyao hakkında bilgiler verilerek l8.yy.
Rus yazarlarının biyografileri ve eserlcrinin incelenmesi.

|
2-0-2
Öğıencilerin gramer dersinde öğendikleri kuralları içeren Rusça metinlerin Türkçeye
çevirisinin yapılması ve çeviri sırasında özellikle basit ve karmaşık tiimce yapıları üzerinde
durulması.
RU l05 Rusça-Türkçe Çeviri Yöntemleri

|

RU

107 Rusça Bağlamsal Dilbilgisi
4-04
Ismin sıfat, zamir ve sayılarla kullanılmasının genel kurallannın tanıtılması.

RU l09 Rusça Sözlü Anlaım I
4-04
Değişik konularda mctin okutma ve okutulan metinlere uygun diyaloglar yapma.
RU l l9 Güzel Okuma

I

2-0-2

Farklı konuIarda metinler okutma ve bu metinlerin analizlerinin yapılması

RUlllSesbilgisiI

2-0-2
Rus dilinde sesler ve harfler hakkında bilgi verilmesi. Rus dilinde ıurgu ve onun Türk
r.urgusundan farklı yönlerinin tanıtılması.
l 17 Rusya Tarihi ve Kültiirü I
2-0-2
Rusya'nın kuruluşundan XIX. yy. kadar olan tarihi.

RU

ı ı ı Atattırk ilke ve inkılip Tarihi I
2-o-2
Atatiirk ilke ve deırimlerine yürekten bağlı olan; bu ilke ve dewimleri hayat felsefesi haline
getiren, insan haklanna saygılı, ana|itik düşünceyi benimsemiş, bilimin yol göstericiliğine
inanan gençler yetiştirmek.

AiT

TDE l0'| Türk Dili I 2-0-2
Edebivatın kiiltiirel ve tarihi olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği
olduğunu kavratmak.

İNC lol İngilizce I (seçmeli) 5-0-5
Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konulanndaki
yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller iizerinde çalışarak
geliştirmelerini sağlamaktır.

RU l l5 Temel Bilgi Teknolojisi

|

2-0-2

Bilgisayarı oluşturan donanım birimlerinin, temel internet kavramlarının ve Windows işletim
sisteminin öğTetilmesi ve Ofi s programlarının kullanılması yeteneğini sağlamaktır.
l1]

_qorc Pr<ıi Dı,. 6çıcer ELKILIC tan{'indaı l7-0?.]0]0 ı:ııihindc c-i.ızitlcirıııştıı
Evfağınızı lrelgesoigu.katIas.edu-tı litıkiııd!ıl I)678[Di6,Y9 kodu ilc dogı,ulayabiliı,siııiz.

Bıı bclgc 5fı?0 sayılı e-lmza Kuıunııua

II. YARIYIL
RU l04 Rus Edebiyat Tarihi II
4-0-4
Yeni Rus edebiyatının XVIII yüzyıl dönemi. Düzyazı, şiir, tiyatro ve sanat alanında getirilen
ycnilikler. V. Trcdikovski, A. Sumarokov, N, Lomonosov, D. Fonvizin. R.Dcfavin, N.
Karamzin'in eserlerinden örnekler. Edebi cereyanlar hakkında bilgiler.

106 Rusça-Türkçe Çeviri Yöntemleri lI
2-0-2
l9.yy. Rus yazarlarının kısa öyküleri, şiirIeri, gazete ve dergilerden seçilen güncel makale ve
y aalann dilimize çevrilmesi.

RU

RU l08 Rusça Bağlamsal Dilbilgisi

|I

4-04

İsmin sıfat, zamir ve sayılarla kullanılmasının genel kurallannın tanıtülması.

RU l l0 Rusça Sözlü Anlatım

II

4-04

Önceden kazandırılmış bitgi ve deneyimlerle günümüz Rus dilinde yaygın olan sözcük, deyim
ve anlatım kalıplannın Türkçeye çcvirisinin yapılması.

RU l 12 Güzel Okuma II 2-0-2
Farklı konularda mctinler okufulması vc bu metinlcrin analizlerinin yapılması
RU lt2 Sesbilgisi

lI

2-0-2
Rus dilindc sesler ve harfler hakkında bilgi verilmesi. Rus dilinde vrırgu ve onun Türk

wrgusundan farklı yönlerinin tanıtılması.

RU l l8 Rusya Tarihi ve Kültiirü II
2-0-2
Rusya'nın kuruluşundan XIX. 1y. kadar olan tarihi.
l 12 Atadirk İlke ve inkılAp Tarihi I| 2-o-2
Atatiirk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan; bu ilke ve dewimleri hayat felsefesi haline
getiren, insan haklanna saygılı, analitik düşünceyi bcnimsemiş, bilimin yol göstericiliğine

AİT

inanan gençler yetiştirmek.

TDE l02 Türk Dili II 2-0-2
Edebiyatın kiiltiirel ve tarihi olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği
olduğunu kavratmak.

İNG l02 İngilizce II (seçmeli) 5-0-5
Bu dersin amacı, öğencilcrin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konulanndaki
yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak
geliştirmelerini sağlamaktır.

RU l l6 Temel Bilgi Teknolojisi

ll

2-0-2
temcl intemct kawamlarının ve Windows işletim
birimlerinin,
donanım
Bilgisayarı oluşturan
sisteminin öğretilmesi ve Ofis programlarının kuIlanılması yeteneğini sağlamaktır.

l2l
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III. \,ARIYlL
RU 20l Çağdaş Rus Dili Grameri(Moribloji) I
44-6
Bu dcrstc; isim, sıfat, sayı tiirleri, flil ve zamir kuraliarı tanıhlarak konuya dayalı olarak
alüşhrmalar yapılmaktadır. İsimlerin ve sıfat]arın yalın ve diğer halleriyle ilgili uygulamalar
yapılmakta, hareket fiillerinin cümle içindeki kullanımları incelenmekte, gramer dersinde
vcrilen kurallann metin içindeki analizlcri ve bu konu|arı içcrcn cümlclerdeki boşluklann
doldurulması yapılmaktadır.

RU 203 Rus Edebiyatı 2-2-3
VIII. yy. Rus cdebiyaü ile XIX. Yy. Rus cdebiyatı arasındaki farklar. Öncmli edebi akımlar.
Romantizm ve idealizm döneminde önemli gelişmeler. V. Jukovski ve İ. Krılov'un biyografileri
ve eserleri.
RU 205 Türkçe-Rusça Çeviri I 2_0-2
Metinlerin gramer kurallarına uygun oIarak çevirisi ve metinlerdeki gramer özelliklerinin
tanıtılmasl.

RU 207 Rusça-Türkçe Metin İıcelemeleri I 2-0-2

Gramer dcrslerindc öğTetilcn kurallara uygun olarak Rusça metinlcrin Türkçeyc çevirisi. Basit
ve karmaşık yapılann çözülmesi.

RU 2l5 Rusça Sözlü Anlaım I 2-0-2
Bu derste basit vc karmaşık kalıplann kullanılması sağlanacak ve bu konuda
alıştırmalar yapılacak.

RU 209 Dil Bilimc Giriş 2-0-2
Dilbiliminin tanımı, tarihi, esas dallan ve kapsamı.
RU 2l3 Çeviri Yöntemleri I 2-0-2
Metin çevirisi yapmanın incelikleri ve kullanılan metotların öğretilmesi.
RU 2l l Hikiye İncclemelcri I 2-0-2
Değişik yüzyllara ait metinlerin ve Rus edebiyatına damgasını ıurmuş yazarlann, şairlerin,
oyun yazarlannrn eserlerinin incelenmesi.

RU 220 Türk Dünyası Edebiyah I (seçmeli) 2-0-2
Türk halkları edebiyatları hakkında genel bilgi. Azerbaycan Edebiyatı tarihinden ömekler.
Nizani Gencevi, Muhammct Fuzuli,İmadeddin Ncsini, Mirza Fethali Ahundov, Hüseyin Cavid,
Cafer Cabbarlı vs. Kazak Edebiyaı'ndan örnekler: Abay Kunanbayev, Oljas Süleymenov vs.
RU 222 Dünya Edebiyatı I 2-0-2
Dünya edebiyatına damgasını vurmuş
yöntemiyle incelenmesi.

farklı edebiyatçıların eserlerinin

karşılaştırma

NG

20'l İngiliz Dili l (seçmeli)
Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konulanndaki yabancı dil
becerilcrini akadcmik standartlara uygun materyaller üzerindc çalışarak gcliştirmclcrini
sağlamaktır.
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IV. YARIYIL
RU 202 Çağdaş Rus Dili Grameri(Morfoloji) ll 4-4-6
Bağ fiiller, sıfat fiiller, zarflar, bağlaçlar, edatlar ve ünlemlerlc ilgili kurallar metinlcr üzerinde
alıştırmalar yapılarak tanıtılacaktır. Sıfat-fiillerin oluşumu; sıfat -fiillerin, bağ - fiillerin şimdiki
ve geçmiş zamandaki kullanımları ile ilgili uygulamalar. Gramer dersinde verilen kuralların
mctin içinde incclenmesi ve bu konuları içercn cümlelerdcki boşlukların doldurulması.

RU 204 XIX yy. Rus Edebiyatı I 2-2-3
A. S. Puşkin'in, N.Y.Lermontov'un, N.V. Gogol'un biyografileri ve eserleri incelenecektir. Bu
döneme ait akımlardan da söz edileccktir.

RU 206 Türkçe-Rusça Çağdaş Metin Çevirisi 2-0-2
Türkçe metinlcnn, öncedcn kazandınlmış bilgilcrlc günümüz Rus dilindc yaygın olan sözcük,
dcyim ve anlatım kalıplarıyla Rusçaya çcvirisi yapılmaktadır.
RU 208 Rusça-Türkçe Çağdaş Metin Çevirisi 2-0-2
l9.yy. Rus yazarlannın kısa öykiileri; şiirler, gazete ve dergilerden seçilen güncel makale ve
yazılann dilimize çevirisi yapılmaktadır.

RU 2l0 Rusça Sözlü Anlaım I] 2-0-2

Rusçada konuşma becerisini geliştirecek alıştırmalar yapılacaktır.

RU 212 Dilbilim 2-0-2
Dilbilgisinin temel kavramlan ve gelişiminin öğretilmesi.
RU 2l l HikAye Incelemeleri ]I 2-0-2
Dcğişik yüzyllara ait mctinlerin ve Rus edcbiyatına damgasını rıırmuş yazarlann, şairlerin,
oyun yaiarlarının eserlerinin incelenmesi
RU 22l Türk Dünyası Edebiyaı l| 2-0-2
Özbek, Kırgız, Türkmen edebiyatları hakkında genel bilgiler verilecek.
RU 223 Dünya Edebiyatı |l 2-0-2
Dünya edebiyatına damgasrnı vurmuş
yöntemiyle incelenmesi.

farklı edebiyatçılann eserlerinin

karşılaştırma

iNG 202 İngiliz Dili II (seçmeli)
Ögrencilcrin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konulanndaki yabancı dil
becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini
sağlamakhr.
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V.

YARIYIL

RU 30l Sentaks |
4-4-6
Rusça basit ve bileşik cümle modelleri ve bağlaçlarla ilgili tcorik bilgiler verilecek ve bu
konularla ilgili alıştırmalar yapılacaktır.

III

Xlx yy. Rus Edebiyatı
2-0-2
yy.
yarısında
XlX.
ikinci
cdebiyattaki gelişmeler. N. Ccmişevski, İ. Gonçarov, A. Getrscn, İ.
Turgenyev, F. Dostoyevski'nin biyografileri ve eserleri.
RU 303

RU 3 l7 Dikte 2-0-2
Okunan metni, imla ve noktalama kurallanna uygun olarak yazma ile
uygulamalar.

ilgili çahşma ve

RU 305 Türkçe-Rusça Metin Çevirisi 2-0-2
Türkçe metinlerin günümüz Rus dilinde yaygın olan sözcük deyim ve anlatım kalıplanyla
Rusçaya çevirisi yapılmaktadır.
RU 307 Rusça-Türkçe Mctin Çevirisi 2-0-2

Dergi, gazete, kiıaplardan alınan güncel konular içeren makaleler dilimize çevrilmektedir.

RU 3l l Sözlü Anlahm Yöntemleri I 2-0-2
Günccl konularda daha öncc verilmiş

yazdınlmaktadır.

olan kalıplar

aracıhğıyla

kompozisyonlar

RU 309 Kompozisyon 2-0-2

Rusça konuşma becerilerini geliştirecek diyalogların kurulması.

RU 3l5 Metin Ana|izil2-0-2

Rus edebiyatının önde gelen yazar ve şairlerinin yapıtlanndan ömeklcr incclenmesi ve
günümiize aktanlması.

RtJ 32O Roman İncelemeleri I 2-0-2
Rus edebiyatının önemli yazarlannın romanlannın analizi yapılarak iyicc özi-imsenmesi
sağlanmaktadır.

RU 322 Rus Eleştiri Tarihi I 2-0-2
Bu derste geçmişten günümüze kadar uzanan Rus yazarlarının eserleri tarihsel olarak ele
alınmaktadır. Bu eserlerin incelemesi esnasındaki görüş vc düşünceler öğrencilerle
paylaşılmaktadır.

iNG 30ü ingiliz Dili I (seçmeli)

Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konulanndaki yabancı dil
bcierilerini akadcmik standartlara uygun matcryaller üzerinde çaltşarak ge liştirmclcrini
sağlamaktır.

t5]
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VI. \,.\RIYIl.
RU 302 Sentaks Il 4-4-6
Rusça bileşik cümle modelleri üzcrinde çalışmalar ve cümle öğclerini ayırt edebilmc esasına
dayanan uygulamalar.

RU 306 XX. yy. Rus Edebiyatı t 2-0-2
Dostoyevski yarahclhğının ikinci dönemi. L.Tolstoy,A.Çehov'un biyografileri ve eserleri.
RU 308 Dikte 2-0-2
Okunan mctni, imla ve noktalama kurallanna uygun olarak yazma i|e ilgili çalışma ve

uygulamalar.

RU 3 l0 Türkçe-Rusça Çağdaş Mctin Çcvirisi 2-0-2

Türkçe metinlerin günümüz Rus dilinde yaygın olan sözcük deyim ve anlatım
KalıplarıyIa Rusçaya çevirisi yapılmaktadır.

RU 3l2 Rusça-Türkçe Çağdaş Metin Çevirisi 2_0-2

Rusça gazete ve dergilerden alınan metinlerdeki özel terimleri inceleme ve metinleri Türkçeye
çevirme.

RU 314 Çağdaş Anlatım Yöntemlei 2-0-2

Güncel metinler incelenerek, öğencilerin sözlü anlatımda Rusçaya
geliştirilmektedir.

h6kimiyeti

RU 3 l6 Kompozisyon Tcknikleri 2_0-2
Çeşitli konularda ileri düzeyde Rusça kompozisyon yazma becerisini geliştirici çalışmalar

yapılması.

RU

3

16 Metin

Analizi lI2-0-2

Rus edebiyatının önde gelen yazar ve şairlerinin yapıtlarından ömekler incelenmesi ve
günümüze aktarılması.

RU 321 Roman İncelemeleri

II 2-0-2
Rus edebiyatının önemli yazarlarının romanlannın analizi yapılarak iyice özümsenmesi
sağİanmaktadır.

RU 323 Rus Eleştiri Tarihi ll 2-0-2
Bu derste geçmişten günümtize kadar uzanan Rus yazarlannın eserleri tarihscl olarak ele
alınmaktadır. Bu eserlerin incelemesi esnasındaki görüş ve düşünceler öğencilerle
paylaşılmaktadır.

RU 304 Rus Dram Sanatı 2-0-2 Bu derste Rus edebiyatı, Rus Tarihi ve Rus kiiltiirü bir bütün
olarak öğrenciIerin katılııııyIa çeşitli görsel materyallerin yardımıyla işlenmektedir.
İNG 302 İngiliz Dili II (seçmeli)
Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki yabancı dil
becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini
sağlamaktır.
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\/Il. \.\RIYIL
RU 40l Genel Dil Bilim l 2-0-2
Dilin tarihi, cvreleri ve çcşitli dil aileleri. Rus dilinin bu alanda tuttuğu ycr hakkmda bilgilcrin
verilmesi.
RU 403 Türkçe- Rusça Çeviri I 2-0-2
Kültiirel, ekonomik ve çağdaş yaşamı ilgilendircn konulardaki Tiirkçc metinlerin Rusçaya, iki
dilin anlatım kalıplannın karşılaşıırılması yöntemiyle çevirisi yapılmaktadır.
RU 405 Rusça Deyimler ve Atasözleri I 2-0-2
Konuşma dili vc cdebi dilde kullanılan deyim, ifade kalıplarının ve atasözlcrin detaylı olarak
incelenmesi.

RU 409 Edebiyat Teorisi 2-0-2
Rusçada metin analizine yardımcı olması amacıyla benzetme, ad aktarması, deyim aktarması
gibi anlatım teknikleri örgencilerin katılımıyla incelenmektedir.
RU 4l l XX 1y. Rus Edebiyaı II 2-2-3
XX. yy. Rus Edebiyah'nda akımlar. M. Gorki, A. Blok, I. Bunin, V. Mayakovski, S. Yescnin,
N. Tsvetayeva, A. Ahmatova, B. Pastemak, A. Kuprin gibi ünlü Rus sair ve yazarlarının
biyografi leri ve eserleri.

RU 414 Rus Dili Öğctim Yöntemleri I 2-0-2
Türk öğrencilere Rus Dili ve Edebiyatı'nın öğreti|me yöntemleri ve teknikleri.
RU 4l 5 Şiir incelemelerı I 2-0-2
l9. ve 20. Yüzyı[ şairlcrine ait şiirlerin öğrencilerin katılımıyla çeşitli görsel matcryallcr
aracılığıyla ögretilmesi.

iNG 401 ingiliz Dili l (seçmeli)
Öğrencilcrin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konulanndaki yabancı dil
becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini
sağlamaktır.

RU 4l 3 Bitirme Tezi 0-2-1
Öğrenciler verilen konularda lisans bitirme tezi hazırlarlar

VIII. YARIYIL

RU 402 Genel Dilbilim II 2-0-2
Dilin zaman içindeki gelişimi ve değişimleri.

RU 404 Türkçe-Rusça Çeviri 2-0-2
çeşitli iş alanında yapılan yazışmaların farklı makamlara verilen dilekçelerin Rusçaya
çevrilmesi.

RU 406 Rusça Deyimler ve Atasözleri II 2-0-2
Konuşma dili ve edebi dilde kullanılan deyim, ifade kalıplarının ve atasözlerin detaylı olarak
incelenmesi.

l7l

Bu hclgç 5070 sayılı c_lnıza Kınuııuuı qor. Prol'. İ)ı,. Gctıccr ELKIL'C rarlrıindaD l?.07.]0]0 taıihindc c-in]zıIıııııŞııı
tvıağınızı belgesolgu,kıtlas.edu.n liııkiııden B67tjl]D56X9 koılu ilc dogıılayabiliısiıriz,

RU 4l 2 Stilistik (üs|up kurallarına giriş) 2-0-2 Bu derste üslup kuralları ömeklerle örgenciye
aktanlacaktır.
RU 4l0 Retorik (iyi konuşma Sanah) 2-0_2
Bu derste iyi konuşma sanatıyla ilgili temel bilgiler verilecek bunun yanı sıra konu ömekler
üzerinde pekiştiriIecektir.
RU 402 Modem Rus Edebiyatı 7-0-2 Bu derste Modem edebiyatın çağdaş yazarların eserleri
incelenecektir.

RU 4l 6 Şiir incelemeleri II 2-0-2
l9. ve 20. Yüzyıl şairlerine ait şiirlerin öğencilerin kahlımıyla çeşitli görsel materyaller
aracılığıyla öğretilmesi.
iNG 402 İngiliz Dili II (seçmeli)
Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki yabancı dil
becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak gcliştirmclerini
sağlamaktır.

R U 4l4 Bitirme Tezi 0-2-1

ö ğrenciler

verilen konularda lisans bitirme tezi hazır|arlar.
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