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Bu rehber Yaşar Üniversitesi İngilizce 
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından 
hazırlanmıştır.  

Rehberin amacı, bölümümüze yeni kayıtlanan 
öğrencileri üniversitenin ve bölümün işleyişi 
hakkında bilgilendirmektir. 

Rehberde karşılaşmadığınız olası soru ve 
konular hakkında lütfen bizimle iletişime 
geçiniz.  



BİZ KİMİZ?  

BİZE NASIL ULAŞILIR? 



Genç Çevirmen Adayı, aramıza hoşgeldin! 

Bu dokümana ulaştığına göre internet sitemizi ( https://
dti.yasar.edu.tr/ ) keşfetmişsin. Tebrikler! Senden bölüm 
internet sitesini sık sık ziyaret etmeni rica ediyoruz, çünkü 
dönem boyunca Ana Sayfa’dan paylaşacağımız Duyurular’a 
ve Dokümanlar’a erişebilmen çok çok önemli. 

Acil ya da genel duyurular için ayrıca Yaşar Üniversitesi’nin, 
bölümümüzün ve YÜÇEV’in (Çeviri Topluluğu) sosyal medya 
hesaplarını eklemeni tavsiye ederiz. 

Ana Sayfa’nın en alt kısımda Araçlar başlığı altında ders 
seçimi yaparken ve notlarını öğrenirken kullanacağın Öğrenci 
Bilgi Sitemi (OBS) linki, e-postalarına ulaşacağın Öğrenci 
Web Mail linki ve önemli tarihleri kaçırmamak için incelemen 
gereken Akademik Takvim var. OBS ve Mail şifrelerini kayıt 
sırasında edineceksin. 

Kadro başlığına tıklarsan, bölüm hocalarının resimlerine 
(gerçek hayatta daha iyi görünüyoruz) özgeçmişlerine ve e-
posta adreslerine ulaşabilirsin. Bize ofis numaralarımızdan 
ulaşamazsan merak etme, hepimiz sık sık e-postalarımızı 
kontrol ediyoruz.  

Bu rehberi okuduktan sonra atlamış olduğumuz bir soru 
aklına gelirse, lütfen bize yaz. Hem çözüm geliştirelim hem de 
yeni soruları ve cevapları birlikte rehbere ekleyelim.  

https://dti.yasar.edu.tr/
https://dti.yasar.edu.tr/


DERSLER HAKKINDA  
NASIL BİLGİ EDİNEBİLİRİM? 



Bölümün internet sitesindeki üst başlıklardan Programlar’a 
tıkladığında, alt başlık olarak Ders Planı, Müfredat 
(Bologna) ve Önkoşul İlişkileri’ni göreceksin. Şimdi bunları 
beraber adım adım inceleyelim.  

Ders Planı, senin bu bölümde 4 yıl boyunca güz ve bahar 
dönemlerinde alacağın derslerin genel planı. ETIT 
bölümümüzün ders kodu. Farklı bölümlerden aldığın 
derslerin kodları farklı farklı olacak. Üniversiteden mezun 
olabilmek için bu plandaki bölüm zorunlu derslerini 
tamamlaman, TURK ve HIST kodlu dersleri alıp vermiş 
olman, ayrıca belirlenen sayıda UFND kodlu üniversite 
seçmeli dersi ile fakülte/bölüm seçmeli derslerini alman 
gerekiyor. Kulağa çok zor gibi geliyor ama aslında çok basit. 
AKTS’yi dersin ağırlık puanı olarak düşün. Hedefin her 
dönemde 30 AKTS tamamlayıp, toplamda 240 AKTS’ye 
ulaşıp mezun olmak. 

Müfredat (Bologna) sayfasına tıkladığında, Ders Planı’na 
benzer bir plan ile karşılaşacaksın. Tek fark şu: Her ders 
satırının başında bir Information (İ) butonu var. Bu butona 
tıkladığında, o dersin sayfasına yönlendiriliyorsun. Yeni 
açılan bu sayfada dersin hocasının kim olduğunu, dersin 
içeriğinin ne olduğunu, hafta hafta hangi konuların 
işleneceğini, hangi kaynakların kullanılacağını 
görebiliyorsun. Senden her dönem başında ders kayıtlarını 
yapmadan önce Bologna sayfasını incelemeni ve 
danışmanın ile iletişime geçmeden önce hangi derslere 
kayıtlanmak istediğine karar vermeni bekliyoruz.  

Önkoşul İkişkileri sayfasında göreceğin üzere, bazı dersleri 
alabilmek için, öncesinde bazı dersleri almış ve geçmiş 
olman gerekiyor. Bu konuda danışman hocan sana daha 
ayrıntılı bilgi verecek. 



BENİM DANIŞMANIM KİM? 

DERS KAYDIMI DANIŞMANIM MI 
YAPACAK? 

SEÇTİĞİM BİR DERSİ DAHA SONRA 
BIRAKABİLİR MİYİM? 



Her dönemin başında, bölüm sitesinde ve sosyal medya 
hesabımızda sınıf danışmanlarının kim olduğunu bildiren bir 
duyuru yayınlıyoruz. Bu duyuruyu takip ederek danışmanının 
kim olduğunu öğrenebilirsin.  

Ders seçimlerini, Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde 
OBS sisteminden öğrenci kendisi yapıyor. Bu seçimler daha 
sonra danışmanların sistemlerinde beliriyor. Danışman 
seçimleri inceleyip, eksik ya da hatalı gördüğü seçimler 
konusunda öğrenciyi uyarıyor. Burada unutmaman gereken 
nokta şu: ders kayıtlarını belirlenen tarihlerde tamamlamak, 
danışmanı ile iletişim halinde olup onay almak ve müfredatı 
takip ederek mezuniyet için gerekli koşulların yerine getirilip 
getirilmediğini denetlemek tamamen öğrencinin görevi.  

Seçtiğin bir dersi Akademik Tavimde belirtilen “Ders Ekleme/
Çıkarma” tarihinde danışmanından imzalı onay alarak 
programından çıkartabilirsin ve yeni bir ders ekleyebilirsin. 
Ekle/Çıkar tarihinden sonra bir dersi bırakmak istediğinde ise 
Akademik Takvimde “Dersten Çekilme Tarihi” olarak belirtilen 
tarihe kadar yine imzalı bir formla bir dersi bırakabilirsin. 



HEMEN ÇEVİRİ YAPMAYA  
BAŞLAYACAK MIYIM? 

NE TÜR DERSLERİM OLACAK? 



Hayır! Önce seni çeviri yapmaya hazırlamamız gerek. Birinci 
sınıfta İngilizce dil becerilerini ve genel kültürünü 
geliştirecek, ileride yapacağın çeviriler için metin 
çözümlemesinin nasıl yapıldığını, çeviri programlarının nasıl 
kullanıldığını öğreneceksin. İkinci sınıfta yeni bir yabancı dil 
(arzu edersen üçüncü ya da dördüncü yabancı dil) 
öğrenmeye başlayacaksın. Genel kültür derslerin devam 
ederken, hazırladığımız seçmeli dersler sayesinde seninle 
farklı alanlarda çeviriler yapacağız. Böylece hangi alanda 
çeviri yaparken daha mutlu ve başarılı olduğunu keşfetmeni 
sağlayacağız. Bu arada çeşitli zorunlu dersler ve ders içi 
pratiklerle seni sözlü çeviriye ısındırıyor olacağız. Üçüncü 
sınıfta Ardıl Çeviri dersini alarak sözlü çeviriye resmi olarak 
adım atacaksın. Derslerinin hemen hemen tamamı seçmeli 
ders olacak. Daha önce seçip beğendiğin alanda ilerlemen 
için hazırlanmış dersleri de, yeni bir alan keşfetmen için 
hazırlanmış olan dersleri de seçebilirsin. Dördüncü sınıfa 
başlamadan önce, sözlü çeviri alanında ilerlemek isteyen 
öğrencilerimize sınav yapacağız. Simultane çeviri alanında 
becerisi olan öğrenciler bu alan dersini alırken, simutane 
çalışmak istemeyenler yazılı sözlü çalışmalarına devam 
edecek. Dördüncü sınıfta ayrıca, önceki dönemlerde teorik 
olarak seni hazırladığımız “piyasa koşullarını” deneyimlemen 
için bir Çeviri Projesi dersi alıyor olacaksın.  

Kısacası, bu bölümde hiçkimse seni bir anda denize 
atmayacak. Her alanda çeviri pratiği yapacaksın. Hangi 
alanda daha yetenekli olduğunu birlikte keşfedeceğiz ve o 
alanda çok çok iyi olmanı sağlamaya çalışacağız. Mezun 
olduğunda iyi bir genel kültüre sahip, kelime hazinesi 
gelişkin, çeviri etiğine uygun hareket eden, piyasa 
deneyimine sahip, çeviri teknolojilerine hakim ve kaliteli 
çeviriler yapan iyi bir çevirmen olmanı istiyoruz. 



DERSLER ÇOK ZOR MU? 

OKUL BAŞLAMADAN BİR HAZIRLIK 
YAPMAM GEREKİYOR MU? 



Dersler kolay ya da zor demeyelim- bu kişiden kişiye göre 
değişebilir. Senin için şöyle özetleyelim: İyi bir çevirmen 
olmak hiç de kolay değil.  

Piyasada aranan bir çevirmen olabilmek için hem İngilizce 
hem de Türkçe dillerine hakim olmalısın. Bunun için de bol 
bol dinlemen, çok okuman ve sözlü pratik yapman 
gerekiyor. Her iki dilin yazım kurallarını çok iyi bilmen 
gerekiyor. İngilizce haricinde seçeceğin dil/dilleri geliştirmen 
ve çeviri yapabilecek seviyeye çıkarman gerekiyor. Yazılı ve 
sözlü çevirilerde hız kazanabilmek için çeviri teknolojilerine 
hakim olman gerekiyor. Stres altında çalışabilmek için 
önceden bunun eğitiminin sana verilmiş olması gerekiyor. 
Yine hız kazanabilmek ve rahat çeviri yapabilmek için 
güncel gelişmelere hakim olman, gelişmeleri takip 
edebilmek için de iyi bir genel kültüre sahip olman 
gerekiyor. Mezun olmadan önce ufak ufak çeviriler alarak 
özgüvenini geliştirmen gerekiyor. Bunun için uygun bir 
sosyal çevre edinmen gerekiyor. Piyasada hakkını 
arayabilmek için önce haklarının ne olduğunu bilmen 
gerekiyor....sayfalarca devam edebiliriz, ama herhalde ne 
demek istediğimizi anladın. Sence dersler zor mu? :)  

Okul başlamadan ısınma turlarına başlayabilirsin. Altyazılı 
dizi izle. Keyif aldığın konularda oku. Hayatında eline roman 
almadıysan, derhal okumaya başla. Okuma hızını 
geliştirmeye çalış. Bilmediğin kelimeleri merak et ve 
öğrenmeden peşlerini bırakma. Sözlü pratik yapmaya çalış. 
Seçeceğin ikinci yabancı dilin ne olacağını düşün. Hatta o 
dilde basit kelimelerle pratik yapmaya başla. Bu sana şaka 
gibi gelecek ama çok ciddiyiz: Türkçe’ni geliştir. Türkçe 
yazım kurallarını incele. Türkçe kelime dağarcığını 
geliştirmeye ve “acaba bunun İngilizcesi ne?” diye merak 
etmeye (ve cevabı bulmaya) kendini alıştır. Tüm bunları 
sadece okula başlamadan önce değil, paslanmamak için 
sürekli yapmanı isteyeceğiz.



DERSTEN GEÇME NOTU NEDİR? 

DÖNEM SONU PUANIMI NASIL 
HESAPLAYABİLİRİM? 

ÇİFT ANADAL/YAN DAL YAPMAK İÇİN 
HANGİ ŞARTLARI YERİNE 
GETİRMELİYİM? 

BÖLÜMDE STAJ  
ZORUNLU MU? 



Yaşar Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim uygulamalarını 
öğrenmek için istisnasız her öğrencimizin yapması gereken 
şey, üniversitenin internet sitesinde bulunan Yönetmelik ve 
Yönergeler bölümünü inceleyip, Ön Lisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ni okumak. Bu yönetmelik 
ders ekleme çıkarma, dersten geçme notları ve puan 
hesaplama, nota itiraz, mazeret ve izin, burs olanakları gibi 
hayati konularda sana yol gösterici olacak. Aynı üst başlık 
altında Çift Anadal ve Yandal hakkında ayrıca bir yönerge 
mevcut. Tüm bu bilgileri bu Hayatta Kalma Rehberine 
sığdırmamız maalesef mümkün değil. Anlamlı da değil, zira 
yönetmelik ve yönergelerde yıl içerisinde değişiklikler 
yapılabilir. Bu nedenle üniversitenin yapmış olduğu duyuruları 
internetten ve sosyal medyadan takip ediyor olmak önemli.  

Bölümümüzde hem yurt içi hem de yurt dışı (Erasmus +) staj 
olanakları var. Yurt içi staj zorunlu değil ancak piyasa 
koşullarına ve mesleğe alışmanız için önem verdiğimiz bir 
konu. Staj hakkında daha detaylı bilgi için http://
staj.yasar.edu.tr/ adresini ziyaret edip bölüm staj 
koordinatörümüz ile iletişime geçebilirsin.  

Erasmus+ olanakları için de bölümün internet sitesindeki 
sayfayı inceleyip Erasmus+ koordinatörümüz ile iletişime 
geçmeni tavsiye ederiz. 

http://staj.yasar.edu.tr/
http://staj.yasar.edu.tr/
http://staj.yasar.edu.tr/
http://staj.yasar.edu.tr/


BU DÖNEM DERSLER UZAKTAN MI 
İŞLENECEK? 

BÖLÜMDE UZAKTAN EĞİTİM  
NASIL OLUYOR? 



Bu sorunun cevabını henüz biz de bilmiyoruz. Salgının seyrine 
göre, yetkililer tarafından tüm ülkedeki üniversiteleri kapsayan 
bazı kararlar alınacak. Resmi açıklama yapıldığında, üniversite 
ve bölüm sayfalarından gelişmeleri seninle paylaşacağız.  

Yüz yüze ders işlemeyi hepimiz çok özledik. Ancak olur da 
uzaktan eğitim vermemiz gerekirse, üniversite olarak buna 
fazlasıyla hazır olduğumuzu bilmeni isteriz. Öyle ki, Türkiye’de 
uzaktan eğitimi iyi yöneten vakıf üniversiteleri sıralamasında 
4. Ege Bölgesi’nde ise 1. sıradayız. Emin ellerdesin sevgili 
genç çevirmen adayı. 

Yaşar Üniversitesi’nin bir Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi 
var: https://odl.yasar.edu.tr/ Ders programında gördüğün 
UFND kodlu dersleri bu sitede işliyor olacaksın.  

Bir de üniversitedeki her bölümün uzaktan eğitim için 
kullandığı Sakai portalımız var: https://sakai.yasar.edu.tr/portal 
Uzaktan eğitim olması yönünde bir karar çıkarsa, seninle 
derslerimizi burada yapacağız. Aslında yaptığımız 
sınıftakinden pek de farklı olmayacak. Sakai’de haftalık 
ödevlerini görüp yükleyebileceksin, bizimle video-konferans 
yapıp bol bol mesajlaşacaksın, online sınav ya da quizlerin 
olacak - kısacası aynı fiziki ortamda bulunmak dışında her şey 
aynı olacak.  

https://odl.yasar.edu.tr/
https://sakai.yasar.edu.tr/portal



