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ÇEVİRİBİLİM TEZLİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ
ÇEV
Çeviri ili e Giriş
Ders, Çeviribilimde geliştiril iş ola çağdaş kura sal yaklaşı ve yö te leri tarihsel ir akış
açısıyla ele alır.
ÇEV
Çeviri A açlı Meti Çözü le esi
Dersi a a ı, eti leri ir çeviri a a ı doğrultusu da çözü le e ve ye ide kurgula a
e erisi i geliştir ektir. Çeviri ağla ı da eti lere kura sal çerçevede ve işlevsel içi de asıl
yaklaşıla ile eği, çeşitli türde eti leri farklı u surları ı çözü le eye dair yö te ola akları ve
çeviri süre i de eti leri yeniden oluşturul a koşulları tartışılır.
ÇEV
Türkiye'de Yayı ılık ve Editörlük Tarihi I
Yayı evleri de
at aalara, satış oktaları da ta ıtı ve tasarı ı a kadar Türkiye'de yayı ılık
sektörü ü eyda a getire tü u surlarıyla ele ala u ders, öğre i i , gele ekte çevir e ya
da çeviri editörü olarak yer ala ağı sektörü işleyişi i he ayrı tılarıyla he de ir ütü olarak
kavra ası a yö eliktir. Ders oyu a, sektörü tarihsel süreçteki ve gü ü üzdeki uygula aları,
ör eklerle ve yeri de ziyaretlerle ele alı ır.
ÇEV
Dü ya Çeviri Tarihi Üzeri e Söyle ler
Ders, Batı-odaklı çeviri tarihi de farklı olarak, Doğu’da Batı’ya çeşitli kültürlerdeki çeviri
etkinliklerinin tarihsel ve kavramsal yö leri e odakla ır. Çeviri i kültüre özgü yö leri i
karşılaştır alı ir akış açısıyla i ele ir.
ÇEV
Çeviri ili de Araştır a Yö te leri
Derste, çeviri ili de gü el araştır a ala ları ve yö te leri i ele ir; ir araştır a projesi i
içi le diril esi a açla ır. Çalış a şu aşa aları kapsar: (i) araştır a ko usu u seçi i,
(ii) araştır a ı pla la ası, (iii) araştır a ö erisi i su ul ası, (iv) veri li ve etki araştır a
tek ikleri i kulla ıl ası. Derste çeviribilimde farklı kura sal/kavra sal yaklaşı ları uygu ir
araştır a ala ı ile ağla tıla dırıl ası hedefle ir. Ayrı a araştır a ı yazı ı daki temel ilkeler,
i liyografya ve refera s göster e siste leri de ele alı ır.
ÇEV 8 Çeviri Eleştirisi e Yaklaşı lar
Çeviri ili e Giriş dersi de ele alı ış kura sal yaklaşı lar ışığı da çeviri eleştirisi i türleri,
eti leyi i ve çözü leyi i ir yaklaşı la ele alı ırk, çeviri eleştirisi uygula aları yapılır.
ÇEV
Edebiyat Metinleri Çevirisi
Dersi a a ı, ede iyat eti leri i çeviri süreçleri i içe ve uygula a stratejiler akı ı da
tartışarak öğre iye üst akış kaza dır ak ve uygula a e erileri i geliştir ektir. Ede iyat
eti leri i çevirisi de ede iyat ala ı ı gerektirdiği özel yaklaşı lar, ör ek eti ler ve çevirileri
üzeri de i elenir. Ayrı a seçile ek eti leri çevirisi üzeri de öğre ileri çeviri süreçleri
tartışılır.

