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FRANSIZCA MÜTERC M TERCÜMANLIK Ö RENC LER N N MEZUN PROF L
GRADUATE PROFILE OF FRENCH LANGUAGE TRANSLATOR TRAINING DEPARTMENTS
Ay e I ık AKDA

Öz
Bu çalı manın amacı Türk Üniversitelerindeki Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden mezun olan
ö rencilerin sahip oldukları edinçleri belirleyerek mezun profilini çıkartmaktır. Bu amaç do rultusunda önce çeviri
edinci kavramı ara tırılmı tır. Çeviri edinci tanımlandıktan ve farklı ara tırmacıların çeviri edinci için olu turdukları
farklı modeller ara tırıldıktan sonra Avrupa Birli i çerçevesinde çeviri e itimi veren EMT Grubunun önerdi i e itim
çerçevesi ayrıntılı olarak ele alınmı tır. EMT Grubunun çeviri edinci için önerdi i kimi alt-edinçlerde türde olmayan
yeterlilikler bulundu undan ara tırmada veri saydamlı ını sa lamak için söz konusu edinçler ayrı tırılmı ve
EMT’nin önerdi i alt-edinçlere dayanarak ara tırmada kullanılacak Çeviri Edinci Modeli olu turulmu tur. Çeviri
Edinci Modelini olu turan alt-edinçler unlardır: Bilgi Bulma Edinci, Çeviri Hizmeti Sa lama Edinci, Dil Edinci,
Ekinlerarası Edinç, Konu Edinci, Metin Edinci, Teknolojik Edinç, Sözlü Çeviriye li kin Teknolojik Edinç ve RuhsalFizyolojik Ö e. Ara tırmanın örneklemini Türkiye’de bulunan 6 Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü
olu turmaktadır. Özellikle bölümlerin Bologna Süreci kapsamında olu turdukları Bologna Bilgi Paketinde yer alan
Program Çıktıları ara tırmanın inceleme nesnesini olu turmaktadır. Bu nedenle Bologna Süreci ve Program Çıktılarına
ili kin bilgi verildikten sonra Program Çıktıları ara tırma için olu turulan Çeviri Edinci Modeline göre incelenmi tir.
Program Çıktıları bu modeldeki alt-edinçlerin kapsadı ı yeterliklerle ili kilendirilmi ve böylelikle her bölümün
mezunlarında görmeyi hedefledi i çeviri alt-edinçleri saptanmı tır. Ara tırmanın sonucunda hiçbir Fransızca
Mütercim Tercümanlık Bölümünde tüm edinçlerin yer almadı ı saptanmı tır. Çeviri Hizmeti Sa lama Edinci, Dil
Edinci ve Ruhsal-Fizyolojik Ö e tüm mezun çıktılarında yer almaktadır. Ara tırma kapsamındaki 6 bölümden 4’ü
Teknolojik Edinç ve Ekinlerarası Edince, 3 bölüm Bilgi Bulma Edinci ve Konu Edincine yer vermi tir. Metin Edinci ve
Sözlü Çeviriye li kin Teknolojik Edinç en az yer verilen edinçlerdir.
Anahtar Kelimeler: Çeviri E itimi, Bologna Süreci, Çeviri Edinci, EMT Grubu, Program Çıktıları.
Abstract
The aim of this study is to identify the profile of Translator Training graduates in Turkey by determining
the competences that they acquired. For this purpose, firstly the concept of translation competence is examined. After
the concept of translation competence is defined, different models of translation competence proposed by different
scholars are examined, and special attention is paid to EMT Group who set out a framework for the competences
applied to translation within the European Union. Nevertheless, some competences set out by EMT involve
heterogeneous qualifications. In order to provide data transparency, these qualifications are separated and a model
for translation competence is formed basing on EMT framework. The Translation Competence Model which will be
used in this study has the following sub-competences: Information Mining Competence, Intercultural Competence,
Language Competence, Technological Competence, Technological Competence Related to Interpreting, Textual
Competence, Thematic Competence, Translation Service Provision Competence and Psycho-Physiological
Component. 6 French Language Translator Training Departments constitute the sample of the study. In particular,
Programme Outcomes which are included in Bologna Information Package constitute the subject matter of research.
Therefore, after giving information about the Bologna Process and Programme Outcomes, Programme Outcomes are
analysed in accordance with the Translation Competence Model formed for this study. The analysis consists of
classifying outcomes in accordance with the qualifications covered in the sub-competences of the Translation
Competence Model. This enables us to identify sub-competences put forward in each Translator Training
Department. As a result, the study revealed that none of the Translator Training Departments involve all the
competences mentioned in the model. Translation Service Provision Competence, Language Competence and PsychoPhysiological Component are present in all the training departments. In the scope of this research, out of 6
departments in Turkey 4 mentioned the Technological Competence and Intercultural Competence, 3 mentioned
Information Mining Competence and Thematic Competence. Textual Competence and Technological Competence
Related to Interpreting are the least cited competences.
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1. Giri
Çeviri bilim yeni bir bilim dalıdır, dolayısıyla üniversite düzeyinde çeviri e itimi de di er bilim
dallarındaki e itimlere oranla daha yenidir. Çeviri etkinli i Antik Ça lardan bugüne kadar gelen bir
etkinlik oldu undan çevirinin e itimi birçok kurum ve kurulu açısından ele alınmı tır ancak bu e itimlerin
ço u yüksekö retimin ö rencilere kazandırmayı amaçladı ı hedeflerden uzak, yalnızca belli durumlarda,
belli dil-çiftlerinde geçerli olan bilgileri vermeye yöneliktir. Ku kusuz bu durum çevirinin evrilen anlayı ıyla
da yakından ilgilidir. Örne in önceleri kaynak odaklı olan çeviri anlayı ı zamanla erek odaklılı a do ru
kaymı tır. Bu de i im çeviri e itimini etkilemi tir. 20.yüzyıl öncesindeki kuramlar çeviriyi bir kaynak
metnin boyunduru unda incelerken günümüzde i levsellik, çevirinin amacı, hedef kitlesi, çoklu ortam
belgelerinin geli mesi sonucu çevirinin hangi biçimde istendi i önem kazanmaktadır.
Türkiye’de çeviri e itimi E itim ve Edebiyat Fakültelerinde seçmeli dersler ya da sertifika
programlarıyla yürütülmeye ba lanmı tır. Ancak çeviri olgusunun çok boyutlulu u kar ısında E itim ve
Yazın Bilimlerinin yöntemleri yeterli olmamı , çeviriye özgü farklı bakı açılarının ve yöntemlerin
geli tirilmesi gereksinimi do mu tur. Böylelikle kavramsal alanını çeviri etkinli inden elde etti i verilerle
dizgele tirmeye ba layan yeni bir bilim dalı ortaya çıkmı tır.
Çeviri bilimin temellerini 1972’de “Çeviri bilimin Adı ve Do ası” ba lıklı makalesiyle James Holmes
atmı tır. Ara tırmacıya göre Çeviri bilimin iki temel amacı vardır: “çeviri ve çevirme olgularını kendi
deneyim dünyamızda kar ımıza çıktıkları biçimde betimlemek ve bu olguları açıklamak ve öngörebilmek
için ilkeler olu turmak” (Holmes, 1972:71, aktaran Berk,2005: 22)
Bu do rultuda Çeviri bilim, Salt Çeviri bilim ve Uygulamalı Çeviri bilim olarak ikiye ayrılır. Salt
Çeviri bilimde alanın kavramsal olarak geli mesine katkıda bulunacak kuramsal çalı malar ve betimleyici
çalı malar yer alır. Uygulamalı çeviri bilim ise çeviri e itimi, çeviri araçları, çeviri politikası ve çeviri
ele tirisini kapsar. Çeviri bilimin önemli ara tırmacılarından Toury de Holmes’e benzer bir sınıflamaya gider
ve çeviri e itimini uygulamalı alanlarda inceler. (Toury,1995)
Çeviri bilimHolmes ve Toury’nin belirledi i do rultuda kavramsal yapısını kuram ve uygulama
üzerine kurdu undan çeviri e itiminde sadece uygulama yapılmaz. Alanın kendi içinde üretti i kuramlarla
birlikte farklı bilim dallarının kuramlarını da kapsayan e itim sayesinde ö renci, bunlar arasında
kar ıla tırma yapabilir, farklı kuramları Çeviri bilimde ya da Çeviri bilim kuramlarını farklı bilim dallarında
kullanarak disiplinler arası çalı ma yürütebilir. Çeviri bilim mezunu bir ö renci soyut dü ünce yetene i
edinmi , alanın üst dilini kullanabilen, çeviri edinci kazanmı , çeviriyi salt dilsel etkinlikten çok belli bir
ileti im edinimini farklı ortam ve ekinlerde istenen sonuca ula abilmek için gerekli etkinlikler olarak gören
bir alan uzmanıdır.
Bu çalı ma Çeviri bilimin uygulamalı boyutundan birini olu turan çeviri e itimine, daha da açacak
olursak, çeviri e itimi sonunda mezunların edinmi olaca ı yeterliliklere odaklanmaktadır. Yukarıda
de indi imiz kimi yeterlilikler, Türk Üniversitelerinde Fransızca çeviri e itimi veren bölümler tarafından ne
oranda payla ılmaktadır? Farklı üniversitelerdeki çeviri e itimi çıktıları benzer midir? Bu ve benzer sorulara
yanıt alabilmek için mezun yeterlikleri Çeviri bilimin temel kavramlarından biri olan çeviri edincine
dayanılarak incelenmi tir. Çeviri edincinin ne oldu unu kavrayabilmek için önce çeviri ve edinç
kavramlarını Çeviri bilim ba lamında tanımlamak gereklidir. Daha sonra mezun çıktılarının yazıldı ı
ba lam olan Bologna Süreci incelenecek ve çeviri edincine dayalı olarak mezun profili belirlenecektir.
Çeviri Edinci
Yabancı dil bilen hemen herkes bir biçimde çeviriyi tanımlamaya çalı mı tır. Çevirinin ne oldu una
dair farklı bakı açılarından birçok farklı tanıma ula ılabilir. Ancak ilginç olan, bu kadar bilgi yo unlu u
içinde çeviri edincini tanımlamaya çalı anların neredeyse yok denecek kadar az olmasıdır. Bunun birkaç
nedeni olabilir: Kimi ara tırmacılar çeviriyi salt aktarım olarak gördü ü için çeviri edincini aktarım edinciyle
e görmü ve tanımlama gere i duymamı tır. Örne in Wilss ilk çalı malarında çeviri edincinin var
olmadı ını, bu nedenle tanımlanamayaca ını belirtir. (Wilss,1976:119)
Di er ara tırmacılar çeviri edincinin var oldu unu yadsımamı ama ne oldu unu da
tanımlamamı tır. Örne in Dancette çeviriye özgü bir edincin olabilece ini varsaymı ama bu edincin ne

oldu unu ve dil edincinden farkını tanımlamamı tır. Benzer olarak Koller dil edincini olu turan anlama ve
yazma becerilerinin çeviri yapmak için yeterli olmadı ını belirtmi ancak ne tür edinçlerin yeterli
olaca ından söz etmemi tir. (Rothe-Neves, 2007:127)
Çeviri edincini tanımlamaya çalı an ara tırmacıların farklı çeviri edinci tanımları yaptı ı da
olmu tur. Örne in Wilss önce çeviri edincinin var olmadı ını savunurken daha sonra çeviri edincinin 8
ulamdan olu an bir tanımını verir, son olarak da çeviri edincini 4 dil becerisinden tamamen farklı bir tür üstedinç olarak ele alır. (Pym, 2003)
Erek odaklı kuramlar do rultusunda çeviri olgusu incelenmeye ba landı ında çeviri edincine ili kin
çalı ma yapan ara tırmacı sayısının arttı ı gözlemlenir. Toury, çeviri edincini “çevirmenin çeviri çözümleri
üretirken ba vuraca ı dilsel, ama aynı zamanda biçemsel ve yazınsal olabilen kaynaklar” olarak niteler.
Ayrıca çeviri edincinin ancak bilinçli bir e itim ve deneyimle kazanılabilece ine i aret eder. (Berk,2005:119)
Çeviri e itiminde çeviri edincini geli tirmeyi hedefleyen EMT Grubu çeviri edincini öyle tanımlar: “Belli
ko ullar altında, belli bir görevi yerine getirebilmek için gerekli yetenek, bilgi, davranı ve teknik bilgi
birle imi” (EMT, 2011)
Ulusal ba lamda çeviri edincine ili kin çalı malar aynı uluslararası ba lamda oldu u gibi az
sayıdadır. stanbul Üniversitesinden Ergun edinç kavramının farklı bilim dallarında farklı anlamlar
içerdi ini belirtir. Örne in Dilbilim, Yabancı Dil Ö retimi ve Çeviri bilim alanlarında var olan edinç kavramı
birbirlerinden farklıdır. Dilbilimde edinç gücül bir donanımı belirtir. Yabancı dil ö retiminde edinç somut
ürün veren bir etkinli i anlatmaktadır. Çeviri bilimde ise edinç hem bilgi edinimini hem de bu bilgilerin
ba arılı çeviriler üretmek için kullanımını içerir. (Ergun, 2002:2-3) Yine stanbul Üniversitesinden Yazıcı’ya
göre “çeviri edinci çevirmenin daha çeviri öncesinden ba layarak yaptı ı çevirinin bilincinde olması
anlamına gelir.” Çeviri e itiminin amacıysa çeviri edincini geli tirmektir. (Yazıcı, 2005:175).
Çeviri edincini çalı an ara tırmacıların tümü çalı malarında çeviri edincini açık seçik biçimde
tanımlamamı tır ancak ço unlu u, çeviri edincini olu turan alt-edinçleri ortaya koymu tur. Çeviri edinci
modeli olarak adlandırdı ımız bu modellerde alt-edinç sayısı ve türü ara tırmacılara göre farklılık
göstermektedir. Örne in, Neubert’e göre çeviri edinci; dil edinci, metin edinci, konu edinci, ekin edinci ve
aktarım edinci olmak üzere 5 alt-edinçten olu urken, Schaffner kendi modelinde bu alt-edinçlerin dı ında
ara tırma edincinin varlı ından söz eder. (Neubert, 2000; Schaffner,2000:146-148) Angelelli ise çeviri edinci
modelinde dil edinci, metin edinci, edimsel edinç ve stratejik edince yer verir. (Angelelli, 2009:31-38) Yazıcı
daha da ayrıntılı olarak çeviri edinci için 7 alt-edinç belirler: kaynak ve erek dil/kültür bilgisi, kuramsal
bilgi, çok dilli çevrilebilecek teknik metin olu turma bilgisi, ara tırmaya yönelik üst bilgi ve beceri,
elektronik araçlarla ilgili bilgi, proje tasarımı bilgisi ve pazarlama bilgisi (Yazıcı, 2007:139-140)
Bu ara tırmacıların modelleri çeviri edincinin bile enlerine ili kin bilgi vermekle birlikte modeller
görgül olarak sınanmamı tır. Ayrıca söz konusu modeller çeviri edincini alt-edinçlere ayırmakta ancak bu
alt-edinçlerin e itimle do rudan ba ını kuramamaktadır. Bu eksikliklerden yola çıkan PACTE grubu çeviri
edincini tanımlamak ve çeviri edincinin edinimini ara tırmak için hem çeviri sürecini hem de çeviri ürünü
incelemi tir. 1997 yılında kurulan grup ana dile ve ana dilden çevirileri incelemektedir. PACTE’ye göre
çeviri edinci çift dil edinci, dil dı ı edinç, çeviri bilgisi edinci, teknolojik edinç, stratejik edinç ve RuhsalFizyolojik ö eden olu ur. Çift dil edinci diller arası ileti im kurabilmek için gerekli her tür dilsel bilgiyi
kapsar. Dil dı ı edinç ekin bilgisini ve genel kültür bilgisini kapsar. Çeviri bilgisi edinci çeviriye ili kin bilgi
ve çeviri piyasasına ili kin bilgileri içerir. Teknolojik edinç çeviri amaçlı bilgi teknolojilerini kullanabilme
yeterliliklerine odaklanır. Stratejik edinç büyük ölçekli kararların alınmasını destekler ve di er edinçler
arasında ili ki kurarak çeviri sürecinin ba arılı biçimde sonlandırılmasına yardımcı olur. PACTE bu edinci
modelin tam ortasına yerle tirmi tir. (PACTE, 2003:56-59; 2005:610:2007:96-97; 2008:106-107;2011:319)
PACTE’nin çeviri edinci üzerindeki çalı maları alanda güncel görgül verilere dayalı ilk çalı ma oldu undan
di er ara tırmacılara dayanak olmu tur.
Donanımlı çevirmenlerin yeti ebilmesi için kaliteli bir çeviri e itimi gereklidir. Özellikle çok sayıda
çevirmen istihdam eden Avrupa Birli i bu gereksinim kar ısında EMT Grubunun kurulmasında öncü
olmu tur. EMT (EuropeanMaster'
s in Translation), 2007 yılında Avrupa Birli i Çeviri Genel Müdürlü ü
tarafından kurulmu bir uzman grubudur. Amacı Avrupa Birli i bünyesinde çeviri e itimi için ortak bir
çerçeve program olu turmaktır. Grubun kurulmasında yeni Avrupa dillerinde çalı an nitelikli çevirmen

eksi i, çeviri uygulamalarında birlik olmaması, çalı ma ko ulları ve ücretlendirmenin iyile tirilmesi gere i
de rol oynamı tır. (EMT,2009)
Bologna Süreciyle birlikte üniversiteler çeviri e itimi bölümleri açmaya ba lamı tır, ancak bu
bölümler Dilbilim, Dil ya da Yazın Bölümlerinin bir alt kolu olmaktan ileri gidememi tir. EMT, çeviri
e itiminin bu bölümlerdeki e itimden ayrıldı ı yönleri ortaya koymu ve bir çevirmenin sahip olması
gereken yeterlilik ve edinçleri belirlemi tir.
Çeviri e itimini standartla tırmak için EMT’nin hazırladı ı e itim çerçevesi çevirmen odaklıdır. Bir
ba ka deyi le, bir çevirmenin edinmi olması gereken edinçlerden yola çıkılarak hazırlanmı tır. E itim
hedefleri, edinilecek edinçler olarak kar ımıza çıkar. Çerçeve programda ö renme çıktıları ön planda
oldu undan kaynakların seçimi, e itim yönteminin belirlenmesi ve müfredat olu umu e itmene/ çeviri
bölümlerine bırakılmı tır.
Bu e itim çerçevesi üniversite düzeyindeki çeviri e itimi için olu turulmu tur ve 60 ila 120 kredilik
bir e itime denk gelir. Ö rencilerin çalı ma dillerini Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre en az C1
düzeyinde bildi ini varsayar.
Bu bilgiler ı ı ında Bologna Süreci ve EMT’nin iki önemli ortak yönü oldu unu söyleyebiliriz:
Bunlardan ilki, Bologna Sürecinin yüksekö retimde sa lamak istedi i birli i EMT’nin çeviri e itiminde
sa lamak istemesidir. kincisi, hem EMT e itim çerçevesi hem de Bologna Süreci ö renci odaklı olarak
hazırlanmı tır.
EMT, çeviri edincini 6 alt-edince bölerek incelenmektedir, bunlar sırasıyla Çeviri Hizmeti Sa lama
Edinci, Dil Edinci, Ekinler arası Edinç, Bilgi Bulma Edinci, Konu Edinci ve Teknolojik Edinçtir. Bu altedinçler birçok yeterlilik içermektedir. Tüm edinçlerin kapsadı ı yeterlilikler a a ıda ayrıntılı olarak
betimlenmi tir.
EMT’nin e itim çerçevesindeki ilk edinç Çeviri Hizmetleri Sa lama (ÇHS) edincidir. Bu edincin 2
boyutu bulunmaktadır: ki ilerarası boyut ve üretim boyutu. Ki ilerarası boyutta, çevirmenin çeviri i indeki
di er eyleyenlerle kurdu u ili kiler ve aldı ı i e göre kendini konumlandırması ele alınır. Ba ka bir deyi le,
sektör gereksinimlerine yanıt verecek biçimde hareket etme, mü teri ili kilerini yönetebilme, zamanını
ayarlayabilme, gelen i e fiyat biçebilme ve i eti i ön plana çıkar.
Buna göre ö renci teslim tarihi, ücretlendirme, çalı ma ve sözle me ko ulları, çeviriye özgü
özellikleri, vb. göz önünde bulundurarak çeviri taleplerini de erlendirebilir. Aynı zamanda takım i leyi ine
uygun olarak, di er uzmanlarla ve proje sorumlusuyla çok dilli bir ortamda çalı abilir.
Çeviri i inde planlama ve kalite süreçlerini yürütebilmek için uygulanan standartları bilir. Planlama
ve de erlendirme becerilerine sahiptir, yeniliklere açıktır, uyum sa lama gücü yüksektir ve sorumluluk
alabilir.
Çeviri Hizmeti Sa lama Edincininüretim boyutu çeviriye ili kin yordam bilgisi ve bildirimsel bilgiyi
kapsar, daha çok çeviri metin üretimiyle ilgilidir. Buna göre ö renci çeviri ba lamı ve çeviri amacını
gözeterek mü teriye nasıl bir metin sunaca ını tasarlayabilir. Elindeki belgeyi çeviri açısından
de erlendirerek çeviri stratejisi belirleyebilir, kar ıla aca ı çeviri sorunlarına uygun çözümler bulabilir,
kalite kontrol süreçlerini çeviriye yansıtabilir. Alanındaki üstdili kullanarak çeviri kararlarını ve seçimlerini
gerekçelendirebilir. (EMT, 2009:4-5)
Dil edinci çevirmenin çalı ma dillerine özgü her tür dilsel bilgiyi (dilbilgisel, sözlükbilgisel, deyimsel
yapılar, dillere özgü görsel ve yazınsal özellikleri) kapsar. Burada çevirmenden dilin geli imine ve evrimine
kar ı duyarlı olması beklenir. (EMT, 2009:5)
Ekinler arası Edinç de ÇHS edinci gibi 2 boyuttan olu ur. Bunlar, toplum dilsel ve metinsel
boyutlardır. lev ve anlamı farklı ortamlarda yeniden düzenleyebilme toplumdilsel boyutta ele alınır. Bir
toplulukla ileti im kurabilmek için sözlü oldu u kadar sözel olmayan gereksinimleri de bilmek ve ileti im
ediminde uygun dil kesiti seçebilmek toplum dilsel boyutun di er yeterlilikleridir.
Metinsel boyut metin üzerindeki tüm çalı maları kapsar. Örne in metinde bulunan ya da metin
aracılı ıyla gönderme yapılan ekine özgü ö eleri kavrayabilmek, metinlerarasılı ı fark edebilmek ve anlama
sorunlarını ortadan kaldırmak için strateji geli tirmek bu boyutta ön plana çıkan yeterliliklerdir. Ayrıca

metinsel boyut metindeki büyük ölçekli yapının belirlenmesi, metnin ba at izle inin çıkartılabilmesi, metni
özetleyebilme, kısaltabilme ve erek ekin normlarına uygun metin üretebilmeyi kapsar. (EMT, 2009:6)
Bilgi Bulma Edincibilgi ve belge gereksinimlerinin belirlenmesi ve kar ılanmasına yöneliktir. Çeviri
ara tırması için gerekli adımları belirler. Günümüzde belgelerin yalnızca düz metin olmadı ı, görsel-i itsel
metinlerin yanında çoklu ortamda kullanılacak ö elerin de çevirisini içerdi i göz önünde
bulunduruldu unda bilgi teknolojilerini bu gereksinimlere yanıt verecek biçimde etkin kullanabilme
oldukça önem ta ımaktadır. Gerekti inde uzmana danı arak bilgiye ula ılabilmek, elektronik kaynaklar için
ele tirel dü ünce yoluyla de erlendirme ölçütleri geli tirebilmek, kaynakların güvenilirli ini sorgulamak,
arama motorlarını ve çeviri araçlarını verimli kullanabilmek bu edinçte önemli rol oynar. Benzer olarak ar iv
çalı maları da bilgi bulma edincinde yer alır. (EMT, 2009:6)
Konu Edinci, ö renmeyi ö renmeye odaklanır. Çeviri ba lamında ele alırsak, ö renci ö renmek
istedi i bilgiye verimli ve hızlı biçimde ula ma yollarını ve yöntemini edinir. Konu edinci aynı zamanda
uzmanlık alanlarını ve uygulamalarını kapsar. Bununla birlikte zihinsel merak uyandırma, analiz ve
özetleme yeteneklerini de barındırır. (EMT, 2009:7)
Teknolojik Edinç çeviri eyleminde çeviri teknolojilerini hızlı ve verimli bir biçimde kullanabilmeyi
öngörür. Çeviri yazılımlarının ara tırma, terimce, metin biçimlendirme gibi amaçlarla kullanımını te vik
eder. Bunların yanı sıra yeni teknolojilere uyum sa layabilme, veritabanı ve dosyaların olu turulması ve
yönetilmesi, çevirinin farklı teknolojik ortamlar için hazırlanıp sunulması teknolojik edincin çalı ma alanını
ilgilendiren di er yeterliliklerdir. (EMT, 2009:7)
Bologna Bilgi Paketi
Bilgiler ve gereksinimlerin sürekli devinim içinde oldu u ça ımızda yüksekö retim kurumlarının
da geli en artlardan ba ımsız olarak varlıklarını korumaları beklenemez. E itimde kaliteyi artırmak ve
ortak sorunlara çözüm aramak amacıyla yüksekö retim kurumları bölgesel olarak bir araya gelmeye
ba lamı lardır. Avrupa bölgesindeki üniversitelerin ortak paydada bulu malarını ise Bologna Süreci
sa lamaktadır.
Bologna sürecinin temel hedefleri Bologna Bildirgesinde belirtilmi tir. Buna göre üç a amalı derece
sistemine geçi (lisans-yüksek lisans-doktora), Avrupa Kredi Transfer sisteminin uygulanması, e itimde
kalite güvencesinin yaygınla tırılması ve ö rencilerle ö retim elemanlarının hareketlili inin sa lanması
sürecin ba lıca hedefleridir.
Bologna süreci ö renci odaklı bir e itim anlayı ıyla hazırlanmı tır. Ö renci seçece i dersin
izlencesini inceleyerek dersin hedefi, kapsamı, ders sonunda edinece i yeterliliklere vb. ili kin bilgi sahibi
olur. Benzer ekilde ö renciler seçtikleri e itim programının yeterliliklerini ve ö renme kazanımlarını
inceleyerek mezun olduklarında edinmi olacakları kazanımları anlayabiliriler.
Yeterlilik YÖK tarafından öyle tanımlanmı tır: “Yüksekö retim alanında, herhangi bir
yüksekö retim derecesini ba arı ile tamamlayan bir ki inin neleri bilebilece i, neleri yapabilece i ve nelere
yetkin olaca ını ifade eder.” (YÖK,2010:19)
Bir e itim programının yeterlilikleri Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve
Alana Özgü Yeterlilikler Çerçevesine uygun biçimde hazırlanır. (YÖK,2010:29-30) Avrupa’da 2 yeterlik
çerçevesi yer almaktadır. lki 3 yüksekö retim düzeyini kapsayan “Avrupa’da Yüksekö retim Alanı için
Yeterlilikler Çerçevesi”, ikincisi ilkö retimden ba layarak tüm ö retim düzeylerini kapsayan ve Türkiye’nin
de e itim sistemine uyguladı ı
“Hayat Boyu Ö renme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi”dir.
(YÖK,2010:20)
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ulusal düzeydeki yeterlilikler ve yeterliliklerin birbiriyle ili kisini
açıklar. Bu çerçeve ulusal ve uluslararası payda larca tanınır. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi sayesinde,
yüksekö retimde yeterlilikler ve ö renme kazanımları açıklanabilir ve birbiri ile ili kilendirilebilir.
(YÖK,2010:19-20)
Alan yeterlilikleri, ISCED tarafından belirlenen 8 temel alandaki yeterlilikleri kapsar. Bu alanlarda
e itim-ö retim etkinliklerini sürdüren yüksekö retim kurumları bünyelerindeki her bir e itim programı için
program yeterliliklerini belirleyecektir. (YÖK,2010:28)

Program Yeterlilikleri, ara tırmamızda veri topladı ımız bölümdür. YÖK Kılavuzunda
açıklanmı tır:

öyle

“Program yeterlilikleri ö rencilerin bir programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken
bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. Ö rencinin mezun oldu unda neyi bildi i, neyi
yapabildi i ve nelere yetkin oldu u program yeterlilikleri ile açıklanır. Bu süreçte, programın amaç ve
hedefleri, temel alan yeterlilikleri göz önüne alınmak suretiyle iç ve dı payda ların görü ve katılımları da
sa lanarak program yeterlilikleri olu turulur. Program yeterlilikleri belirlendikten sonra programın içeri i,
yapısı, dersleri ve ö renme kazanımları olu turulur” (YÖK,2010:29)

2. Yöntem
Ara tırmanın örneklemini Türkiye’deki üniversitelerde bulunan çeviri bölümleri olu turmaktadır.
Bu nedenle önce Türkiye’de hangi üniversitelerde Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü (FMT)
bulundu u ara tırılmı tır. Ara tırmanın sonunda Hacettepe Üniversitesi, stanbul Üniversitesi, Kırıkkale
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde Fransızca
Mütercim Tercümanlık Bölümünün yer aldı ı saptanmı tır.
Daha sonra bu bölümlerin Bologna Süreci kapsamında olu turdukları Bilgi Paketinde mezun
çıktıları incelenmi tir. ncelenen bölümler Mersin, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin Bologna Bilgi
Paketinde “Program Çıktıları”, stanbul Üniversitesinde “Mezunların Ö renme Çıktıları”, Kırıkkale
Üniversitesinde “Program yeterlilikleri(Çıktıları)” ve Hacettepe Üniversitesinde “Program Yeterlilikleri”
bölümleridir.
ncelemede EMT grubunun önerdi i e itim çerçevesine dayanılarak hazırlanan Çeviri Edinci Modeli
kullanılmı tır. EMT’nin seçilme nedeni, Bologna Sürecinin yüksekö retimde sa lamak istedi i birli i çeviri
e itiminde sa lamak istemesi ve ö renci odaklı olmasıdır. Mezun çıktıları Çeviri Edinci Modelindeki altedinçlere dayanılarak sınıflandırılmı tır. Böylelikle bölümlerin mezunlarına kazandırmayı amaçladı ı
yeterlilikler belirlenmi tir.
Ara tırmada Kullanılan Çeviri Edinci Modeli
EMT’nin e itim çerçevesi çeviri e itimi için kapsamlı bir model önerse de kimi edinçlerde türde
olmayan yeterlilikler görülmektedir. Örne in ekinler arası edinç hem ekin bilgisini hem de metin üretme
bilgisini kapsamaktadır. Mezun çıktılarında ekin bilgisinin belirtilip, metin bilgisinin belirtilmedi i
durumlarda ne yapılacaktır? Veri saydamlı ını sa lamak adına ekinler arası edinç ekinler arası edinç ve
metin edinci olarak ikiye ayrılmı tır. Benzer olarak konu edincinde yer alan uzmanlık bilgisi ve analizsentez, bilimsel merak gibi bili sel dünyayı ilgilendiren yeterlilikler ayrı tırılmı tır. Konu edinci uzmanlık
bilgisiyle sınırlı olarak ele alınmı , bili sel yeterlikler Ruhsal-Fizyolojik Ö e adı altında incelenmi tir. Bu ad
çeviri edincine ili kin çalı ma yapan PACTE grubundan ödünlemi tir ve aynı PACTE’nin belirledi i üzere
dikkat, algı, analiz-sentez, yaratıcılık,ele tirel dü ünce, bilimsel merak gibi bili sel süreçleri ve kendi
becerilerini tanıma gibi davranı sal süreçleri içerir.
Bologna Bilgi Paketi incelendi inde kimi bölümlerin teknolojik edinci yalnızca sözlü çeviri e itimi
için ele aldı ı, yazılı çeviriye de inmedi i saptanmı tır. Kimi bölümlerse yazılı-sözlü çeviri e itimi arasında
bir ayrım yapmamı tır. Sözlü çeviri e itiminin öngördü ü teknik donanım, yazılı çeviri e itiminde
kullanılandan daha farklı oldu undan bu iki tür teknolojik bilgi birbirinden farklıdır. Bu nedenle teknolojik
edinç genel ve sözlü çeviriye ili kin teknolojik edinç olarak ikiye ayrılmı tır.
Buna göre ara tırmada kullanılan Çeviri Edinci Modeli 9 alt-edinçten olu maktadır ve söz konusu
alt-edinçler unlardır: Bilgi Bulma Edinci, Çeviri Hizmeti Sa lama Edinci, Dil Edinci, Ekinler arası Edinç,
Konu Edinci, Metin Edinci, Teknolojik Edinç, Sözlü Çeviriye li kin Teknolojik Edinç ve Ruhsal-Fizyolojik
Ö e
3. Bulgular Ve Yorumlar
Ara tırmanın verileri, ara tırma kapsamına giren 6 FMT Bölümünün mezun çıktıları incelenerek
toplanmı tır. nceleme Çeviri Edinci Modeline göre gerçekle tirilmi tir. Ara tırmada nesnelli i ve
saydamlı ı sa lamak için verilerin Çeviri Edinci Modelindeki alt-edinçlere göre sınıflandırılması tablolar
aracılı ıyla gösterilmi tir. Tablolara çalı manın Ekler Bölümünden ula ılabilir. nceleme sonucunda u
bulgulara ula ılmı tır:

ekil 1: Çeviri Alt-edinçlerine göre FMT Profili

Buna göre Bilgi Bulma Edinci 3 bölümün mezun çıktılarında saptanmı tır. Bunlar Hacettepe,
stanbul ve Mersin FMT Bölümleridir. Hacettepe FMT ve Mersin FMT çeviri süreci ara tırmasını
ayrıntılandırmazken stanbul FMT ara tırmada kaynaklara ekonomik yoldan ula mayı belirtmi ve çeviri
ara tırmasını tüm alanları kapsayacak biçimde ele almı tır.
ÇHS Edincine ili kin tüm bölümler 1’den fazla çıktı belirlemi lerdir. Hacettepe FMT bu edinç için en
ayrıntılı çıktıları düzenleyen bölümdür. Meslek eti i Mersin FMT dı ında tüm bölümlerde açık seçik
belirtilmi tir. Takım içinde çalı abilme yeterlili i Marmara ve Mersin FMT dı ındaki bölümlerin
izlencelerinde yer almı tır. Kırıkkale FMT di er bölümlerde açıkça belirtilmemi telif hakları gözetmeyi
mezun çıktılarına eklemi tir. Benzer olarak, Yıldız Teknik FMT di er bölümlerde açıkça belirtilmemi kalite
süreçlerini ÇHS Edincinde belirtmi tir.
Dil Edinciyle ilgili tüm bölümler çıktı belirlemi tir. Buna göre Marmara FMT’den mezun ö renci
Fransızca, Türkçe ve ngilizce dillerine egemendir. Mersin FMT Dil Edincini Fransızca ve Türkçeyle
sınırlamı tır. stanbul FMT ana dili dı ında 2 yabancı dili izlencede belirtmi tir ancak bu dillerin hangileri
oldu u açık biçimde yazılmamı tır. Yıldız Teknik FMT dil sayısına bir kısıtlama getirmemi tir. Kırıkkale
FMT izlencede yabancı dil olarak yalnızca Fransızcayı belirtmi tir.
Dil sayısına ek olarak kimi bölümler mezunların edinebilecekleri dil düzeylerini de izlenceye
koymu tur. Buna göre Mersin FMT mezunu bir ö renci Fransızcaya B2-C2 düzeylerinde egemendir. Di er
yabancı dili B1 düzeyinde bilir. stanbul FMT mezunu anadilini C1, B dilini B2, C dilini B1 düzeyinde
edinmi olur. Yıldız Teknik FMT Avrupa Dil Düzeyi Portfolyosuna göre dil düzeylerinin belirlenece ini
yazmı ancak ayrıntıya girmemi tir. Di er bölümlerde dil düzeyine ili kin bilgiye rastlanmamı tır.
Ekinler arası Edince 4 bölüm yer vermi tir. Bunlar Hacettepe, Kırıkkale, Marmara ve Mersin FMT
Bölümleridir. Hacettepe FMT Ekinler arası Edinci yalnızca çalı ma dillerine ili kin kültürle sınırlamı tır.
Mersin FMT Ekinler arası Edinci Fransız ve Avrupa kültürüne ili kin ele almı tır. Di er bölümlerde bir
sınırlama görülmemi tir.
Konu Edincine 3 bölüm mezun çıktılarında yer vermi tir. Mersin ve Hacettepe FMT Bölümleri
oldukça ayrıntılı çıktılar belirlemi lerdir. Buna göre Mersin FMT mezunu genel kültür bilgisinin dı ında
farklı uzmanlık alanı bilgisine de egemendir ve bunlarla çeviri arasında ba kurabilir. Hacettepe FMT daha

çok terminoloji çalı malarına vurgu yapmı tır. stanbul FMT yalnızca uzmanlık alanına yönelik çıktı
belirlemi tir.
Ara tırmada Metin Edinciyle ilgili çıktıya sadece 2 bölüm yer vermi tir. Bunlar Mersin ve Yıldız
Teknik FMT Bölümleridir. Mersin Üniversitesinde metin edinci konu edinciyle birlikte ele alınmı tır. “Çe itli
uzmanlık alanlarında resmi belgeler düzenler, yazı ma yapar.” çıktısı ö rencinin hem Konu Edinci hem de
Metin Edincini etkinle tirerek bir ürün ortaya koymasını anlatmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesinde metin
çözümlemesi ve metin tasarımına vurgu yapılmaktadır.
Sözlü Çeviriye li kin Teknolojik Edinçten Marmara ve Mersin FMT söz etmi tir ancak Mersin FMT
Teknolojik Edinci salt sözlü çeviriye indirgemi , yazılı çeviriye ili kin teknolojik yeterliliklere yer
vermemi tir.
4. Sonuç
Bu çalı ma Türk Üniversitelerindeki FMT mezunlarının profiliniÇeviri bilim açısından belirlemeyi
amaçlamı tır. Bu do rultuda Bologna Paketi kapsamında belirtilen mezun çıktıları Çeviri bilimin temel
kavramlarından olan çeviri edinci kavramına göre incelenmi tir. Çalı mada önce çeviri edinci kavramı
tanıtılmı , sonra Bologna Süreci ve mezun çıktılarının ne oldu u ara tırılmı tır. Ara tırmada kullanılan
model EMT’nin çeviri e itimi çerçevesine dayanılarak olu turmu tur.
Bologna Bilgi Paketi kapsamında belirtilen mezun çıktıları EMT’den hareketle olu turulan Çeviri
Edinci Modeline göre incelendi inde u bulgulara ula ılmı tır: Hiçbir FMT bölümünde tüm edinçlerin yer
almadı ı gözlemlenmi tir. Çeviri edinci modelindeki edinçlerden Çeviri Hizmeti Sa lama Edinci, Dil Edinci
ve Ruhsal-Fizyolojik Ö e tüm bölümlerde yer almı tır. Mezun çıktılarında 2. sırada yer alan Ekinler arası
Edinç ve Teknolojik Edinçtir. Bunları Bilgi Bulma ve Konu Edinci takip eder. Metin Edinci ve Sözlü Çeviriye
li kin Teknolojik Edinç en az saptanan edinçlerdir.
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EKLER
Bu bölümde FMT Bölümlerinin Bologna Bilgi Paketinde belirttikleri Program Çıktıları Çeviri Edinci
Modelindeki alt-edinçlere göre gruplanmı tır. Anla ılma kolaylı ı sa laması açısından veriler tablolar
aracılı ıyla gösterilmi tir.
Tablo 1: Bilgi Bulma Edinci
Mezun Çıktısı
Çeviribilim alanında güncel bilgileri içeren ders kitaplarına ve bilimsel kaynaklara, uygulama araçlarına ve alansal
çalı malara yönelik ara tırma yöntem ve tekniklerini tanır.
Çeviribilim alanındaki ara tırmaları tanır, çeviribilimsel ara tırma yapar.
Ara tırma kaynaklarına ve bilgi teknolojilerine ekonomik yoldan ula abilme
Genel kültür, konu alanları ve di er disiplinlere ait bilgileri edinebilme
Çeviri sürecinin gerektirdi i ara tırmaları yapabilir.
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Tablo 2: Çeviri Hizmeti Sa lama Edinci
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Mezun Çıktısı
Çeviri kuramları ve tekniklerini etkin olarak kullanabilir.
Çeviri ve ileti im olgusunun farklılık gösteren yönlerini ayırt eder.
Yazılı ve sözlü çeviri yöntemlerini kullanabilir
Yazılı ve sözlü çevirinin tarihsel geli imi hakkında bilgiye sahip olur
Mesleki etik de erlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
Çeviribilime özgü kuram, teknik ve yöntemleri tanır.
Kuram ve uygulama arasında ili ki kurar. Kuramsal bilgiden yararlanır ve bunları uygulamada kullanır.
Anadilden yabancı dile ya da yabancı dilden anadile yapılan çevirileri de erlendirir ve ele tirir.
Çevirmenlik mesle i ile yayınevi, editörlük, kurumsal ili kiler, yazı maları tanır, mesle in standartla ma
konusundaki ko ul ve olanakları tanır.
Çeviri tarihini tanır.
Çeviribilim yakla ımlarına hâkimdir.
Çevirmenlik meslek bilgisine sahiptir.
Yazılı, sözlü, i itsel, görsel kaynak metni; i verenin taleplerine, metnin özelliklerine, alımlama ko ullarına,
kullanılan terimceye, alan diline ve yerel kullanıma uygun olarak erek dile aktarabilir.
Çevirileri kaynak metnin içeri i, görsel özellikleri ve amacına uygunlu u açısından de erlendirebilir ve
düzeltebilir.
Proje yönetimi yapabilir ve ekip çalı ması içinde di er ekip üyeleriyle uyumlu çalı abilir.
Çeviri sürecindeki de i ik a amaları, çeviri stratejilerini ve kar ıla ılan sorunları tanımlayabilir ve bu
sorunların çözümlerine ili kin yöntemler geli tirebilir.
Mesleki etik ilkelere uygun davranır.
Disiplin içi ve alanlararası proje tabanlı çalı ma yapabilme becerisi
Ba ımsız davranma, inisiyatif kullanma ve çeviride ele tiri ve yaratıcılık becerisi

Eser çevirilerinde ise telif haklarını gözetir.
Mesle iyle ilgili hem ulusal hem de evrensel ilke ve de erlere ba lıdır.

Tablo 3: Dil Edinci
Mezun Çıktısı
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Mesleki ve etik sorumluluk anlayı ı, piyasa ko ullarına yönelik uygulama becerileri, Alanı ile ilgili verilerin
toplanması, yorumlanması, duyurulması a amalarında bilimsel, sosyal ve etik de erleri gözetme bilgi ve
bilincine sahip olmak
Ulusal ve uluslararası ça da çeviri sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
Kalite konularında bilgi sahibi olmak
Çeviri sürecinde kar ıla ılan karma ık sorunları çözmek amacıyla bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk
alabilme, gereken ileti im kanallarını olu turabilme
Metin türüne ve ba lama uygun kararlar alabilme
Meslek hakları konusunda gereken bilinç ve duyarlılı a sahip olma.
Çeviri ve çeviribilim alanında, e itim almamı profesyonel çevirmenler ve akademisyen/ara tırmacılarla
ileti im kurma ve sürdürme, bilgi alı veri inde bulunabilme
Ortak giri imde bulunma, projeler gerçekle tirebilme
Alanıyla ilgili kaynakları kullanma konusunda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik de erlere sahip olma.
Bireysel olarak çalı ır ve takım üyesi olarak sorumluluk alır.
Çeviri etkinliklerinde insan haklarına saygı duyar.

Üniversite

Hedef dil olan Fransızcayı sözlü ve yazılı dilde akıcı olarak kullanabilir.
Kaynak dil olan Türkçeyi sözlü ve yazılı dilde akıcı olarak kullanabilir.
Fransızca sözlü ve yazılı etkin ileti im kurma becerisinin yanı sıra ngilizce’de sözcük bilgisi ve akıcılı ına
sahip olur buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisine hakim olur.
Anadil ve yabancı dilde dört temel dil becerisini kullanır. Fransız dilinde dinledi ini anlama, okudu unu
anlama, yazma ve konu ma becerilerini ileri düzeyde (Avrupa Dil Konseyi Ortak Kriterler Çerçevesi’ne göre
B2-C2) kullanır.
Fransız dilinin yapısı ve uygulama alanlarını tanır
Türk Dili ve yabancı dil temel dilbilgisi kurallarını tanımlar, ngilizce temel dil becerilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme
ve meslekta ları ile ileti im kurabilme.
Çok dillilik becerisi (Dil seviyelerinin “European Language Portfolio Global Scale”göre belirlenmesi
Sözlü ve yazılı ileti im becerileri
Avrupa Dil Portföyü’ne göre A dili (ana dil) için C1, B dili için B2, C dili için B1 düzeyinde dil bilgisine sahip
olma ve bu dilleri çeviri amaçlı kullanabilme.

Marmara

Ana dili dı ında bir ba ka dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri
izleyebilme ve meslekta larıyla ileti im kurabilme.

stanbul

Çalı ma dillerini farklı ileti im durumlarında kullanabilecek düzeyde bilir
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Fransızcanın yazılı ve sözlü kullanımı konusunda kendisini sürekli geli tirir ve yeniler. Basın dili, akademik
dil ve günlük dil alanında teknolojik olanaklardan yararlanarak bilgi ve deneyimlerini geli tirir.

Kırıkkale

Tablo 4: Ekinlerarası Edinç
Mezun Çıktısı
Hedef ve kaynak dil ve kültürler arasında kültürlerarası ileti im kurabilir.
Farklı kültürlere tanıma fırsatı bulur
Avrupa kültürünü, Fransız kültürünü tanır
Çalı tı ı dillere ait kültürlere hâkimdir.
Çeviri etkinlikleri ile toplumlar arası ileti ime, ait oldu u toplumun farklı kültürleri tanımasına ve
kendi toplumunun dı arıya tanıtılmasına katkı sa lar.
Tablo 5: KonuEdinci
Mezun Çıktısı
Genel dünya bilgisi; edebiyat, dilbilim, psikoloji, e itim, ileti im gibi, çeviriyle do rudan ili kisi olan
bilim alanlarını tanır
Ekonomi, tıp, hukuk, felsefe, edebiyat gibi çe itli uzmanlık alanlarında temel bilgilere sahip olma ve bu
alanlarla çeviri arasında ili ki kurarak uzmanlık çeviri becerisini uygular.
Ö renim düzeyi ve sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür formasyonuna sahip olur.
Dil çiftleri ba lamında çe itli uzmanlık alanlarına özgü terminolojiyi tanır.
Uzmanlık alanına yönelik çeviri edinci kazanma
Ulusal ve uluslararası boyutta genel kültüre sahiptir.
Çalı tı ı alanlarda çeviri yapabilecek düzeyde terminoloji ve özel alan bilgisine sahiptir.
Tek veya çok dilli terminoloji çalı ması yapabilir

Mersin

YTU
stanbul

Üniversite
Marmara
Marmara
Mersin
Hacettepe
Kırıkkale

Üniversite
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
stanbul
Hacettepe
Hacettepe
Hacettepe

Tablo 6: Metin Edinci
Mezun Çıktısı
Çe itli uzmanlık alanlarında resmi belgeler düzenler, yazı ma yapar.
Tanımlanmı bir hedef do rultusunda çok dilli metinleri çözümleme ve anlama becerileri
Metinlerin çözümlenmesi, uygulama yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
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Tablo 7: TeknolojikEdinç
Mezun Çıktısı
Bilgisayar destekli çeviri araçlarını etkin ve hızlı kullanabilir
Çeviribilim uygulamaları için gerekli olan ça da teknik ve araçları seçme ve kullanma ba lamında simultane
kabin donanımlarını etkin bir ekilde kullanır.
Sözlü çeviride kullanılan teknik donanımları tanır.
Mesle inin gerektirdi i ileti imi sa layabilecek düzeyde bilgi ve ileti im teknolojilerini kullanabilme.
Bilgi ve çeviri teknolojilerini etkin bir ekilde kullanabilir.
Çeviri uygulamaları için gerekli ça da teknikleri ve araçlarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdi i
düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bili im ve ileti im teknolojilerini kullanabilme
becerisi
Tablo 8: Sözlü Çeviriye li kin Teknolojik Edinç
Mezun Çıktısı
Çeviribilim uygulamaları için gerekli olan ça da teknik ve araçları seçme ve kullanma ba lamında simultane
kabin donanımlarını etkin bir ekilde kullanır.
Sözlü çeviride kullanılan teknik donanımları tanır.
Tablo 9: Ruhsal-Fizyolojik Ö e
Mezun Çıktısı
Türk Devrimi’nin ortaya çıkmasına yol açan siyasal, ekonomik, toplumsal, dü ünsel ko ulları yorumlar,
birlikte ya adı ı toplum ile bütünlük içinde Atatürk ilke ve devrimleri do rultusunda ulusal amaç ve ülküler
ile yurt sevgisi ba ta olmak üzere yüksek insani de erleri uygular.
Ya am boyu ö renme bilinci edinme ve bu do rultuda, kendi alanında ve/veya di er alanlarda ö renme
gereksinimlerini belirleyebilme ve kar ılayabilme, ö renimini aynı alanda veya bir ba ka alanda bir ileri
e itim düzeyine yönlendirebilme.
Çeviribilim alanındaki ulusal ve uluslararası geli meleri izler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak
geli tirir.
Ele tirel ve yaratıcı dü ünme, problem çözme ve analiz-sentez de erlendirme yetisine sahiptir.
Ya am boyu ö renme davranı ını kazanma
Çe itli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
Alanı ile ilgili bilgileri derler, çözümler, yorumlar ve ilgili ki i, kurum ve kurulu larla payla ır.
Tarih, edebiyat, kültür, sanat, politika, dı ili kiler, ülkesinin tanıtımı ve yurtdı ında temsili ve benzeri
alanlarda etkinliklerde bulunur.
Mesleki yeniliklere açık olur ve bu yenilikleri takip eder
Planlama yapabilme ve yeniliklere açık olmayı ö renir
Hızla geli en dünyada güncel konuları takip edebilir ve kendini yenileyebilir
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