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ÖZET 

Türkiye’deki Çeviribilim bölümleri olan üniversitelerin dersleri ve bu derslerin 
içerikleri incelendiğinde bu derslerin ve içeriğinin üniversiteden üniversiteye 
faklılık gösterdiği kolaylıkla görünebilir. Çıktısı aynı olan yani çeviribilim 
konusunda yetkin kişiler yetiştirmek olan bu programların izledikleri yolunda 
aynı olması düşüncesiyle Türkiye genelindeki Çeviribilim bölümlerinde verilen 
eğitimin de bir standardı olmalı; bu da çeviribilim konusunda mesleki yetkinliğe 
sahip olunması için edinilmesi gereken bilgi ve becerilerin ne olduğu bellidir ve 
bu edinimlerin kazınılması için alınması gereken eğitimlerin her üniversitede 
ortak hale getirilmesi, en azından program içeriği olarak bir birine yakın eğitim 
verilmesi diye açıklanabilir. Bu standartlaşma kurumsallık gereğidir. Bu 
uygulama uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabilir. Bu çalışmada uzaktan eğitim 
yönteminin ne olduğu, standartlaşmanın tanımı ve bu yöntem kullanılarak 
bahsedilen standartlaşmanın nasıl olabileceğine dair öneriler başka alanlarda 
yapılan çalışmalardan örnekler verilerek, uygulanabilirliliği tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Uzaktan eğitim, Kurumsallık Çeviribilim Bölümlerinde 
Standartlaşmak 

STANDARDIZATIN IN THE 
DEPARTMENTS OF TRANSLATION STUDIES IN 
TURKEY BY MEANS OF DISTANCE EDUCATION 

 

ABSTRACT  

When the courses which are offered by the Translation Studies Departments are 
examined in Turkey it can be easily seen that the contents of the courses are 
differs from university to university. The programs having same outputs must 
follow the same path; Therefore, education given in the Translation Studies 
Departments throughout Turkey must have a standard and the content of 
education program must be close to each other. Standardization results in 
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institutionalism. This application can be done through distance education. In 
this study, what the method of distance learning is, how the standardization can 
be done by using this method will be explained, recommendations and examples 
of this study done in other areas will be given and the applicability of this 
application in Translation Studies Departments will be discussed. 

 

Key words: Distance education, Institutionalism, Standardization in the 
Departments of Translation Studies 

 

1. Giriş 

Ülke genelinde Çeviribilim bölümlerinin artması ve verilen eğitimin 
kalitesi adına verilen eğitimlerinde belli bir standarda getirilmesi 
gerekmektedir. Bu standart da kurumsallığın içinde değerlendirilir. 
Kurumsallık da sosyal bilimlerde, belirli bir iş veya amaca yönelik olan 
ve devamlılık gösteren kurulu usul ve kurallar bütününü ifade için 
kullanılır. Kurum kısaca, bir şeyi kesin, biçimsel ve düzenli olarak yapma 

şekli olarak da tanımlanmıştır. (Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, 1990). 
Burada belirli davranışların tekrarlanması, kalıplaşması ve Çeviribilim 
bölümlerinde ortak bir hareket biçimi olarak kabulü söz konusu 
olmalıdır. Bu ortak hareket biçimini sağlamanın bir yolu da internet 
altyapısındaki gelişmeler ve internet kullanımın yaygınlaşması ile web 
tabanlı eğitimle mümkün olabilir. Bu sistemde geleneksel eğitimin 
zaman, mekân ve alanında uzman öğretim elemanı ihtiyacı gibi 
sınırlılıkları düşünüldüğünde ve Çeviribilim bölümlerinin amacı dil 
eğitimi vermek değil de amaçlarının Çeviribilim konusundan mesleki 
yeterliliğe sahip kişiler yetiştirmek olduğundan web tabanlı uzaktan 
eğitim oldukça uygun bir eğitim ortamı olabilir. (Aman, 2008: 22)   Web 
tabanlı uzaktan eğitimin yapılabilmesi için geliştirilmiş çok sayıda 
öğrenme yönetim sistemi (LMS) mevcuttur. Bu sistemlerin ücretli olması 
yanında ücretsizde yani açık kaynak kod yazılımları da mevcuttur.   

2. Çeviri Eğitiminde Genel Standartlar 

Genel olarak çeviribilimde standart anlayışı nitelikli çevirileri 
yapabilecek, uluslararası ve içinde yaşanan toplumun beklentileri 
doğrultusunda çevirmenler yetişmesini sağlayacak bir ortak eğitim 
vermektir. Bu eğitim verilirken de Atayman’ın da belirttiği gibi, çeviri 
eğitiminin ülkenin gerçeklerinden uzak olmaması gerekir. 

(Atayman,1997: 13-22). Buna uyulmaması durumunda verilen eğitim 
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işlevsiz kalacaktır.  Yetiştirilecek öğrencilerin niteliklerinin iş dünyasının 
ve toplumun koşullarına yanıt verebilecek yeterlilikte olmalıdır. Bu da 
eğitim sürecinde, işlevselliğe yeterince önem verilmesi durumunda 
sağlanabilir. Bu görüşü de Kurultay, çeviri eğitiminin toplumun 
koşullarına uyum sağlamasının zorunlu olduğunu ifade ederek 

desteklemektedir. (Kurultay,1997: 23-31). Bengi-Öner ise, “çeviri eğitimi 

kurumlarında öğrencilerin çeviri edinçlerini oluşturma ve geliştirme 
sürecinde çeviri için belirlenen amaç doğrultusunda yönlendirilmelidir 

diye görüşünü belirtir. (Bengi-Öner,1996: 56-81). Bu amaçlarda ortak 
standartlara ulaşma amacı da bulunmaktadır. Bu amaca ulaşmanın bir 
yolu da uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak olabilir. 

3. Uzaktan Eğitim Tanımları 

Uzaktan eğitim, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürebilmek, 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla farklı fiziksel ayrı 
mekanlardaki öğretmen ve öğrencilerin, çeşitli iletişim teknolojileri 
yardımıyla etkileşimde bulundukları, öğretme-öğrenme faaliyetlerini 

gerçekleştirdiği bir sistemdir. (Yalın,2001: 204).  

Diğer tanımı ise, eğitimin gerçekleşebilmesi için öğretmenin mutlaka 
öğrencilerle aynı mekanda olmasının gerekmediği, teknoloji sayesinde 
öğrenci ve öğretmenlerin bir sanal dershane ortamında, değişik şekillerde 
karşı karşıya gelip, planlı bir eğitim gerçekleştirebilecekleri 

savunulmuştur. (Ertuğrul,1999: 7-14). 

Başka bir tanımı ise, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki 
sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı 
bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve 
uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak 
hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir 

merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.(http://www.meb.gov.tr.)                

En kapsamlı tanımıyla uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretmenin fiziksel 
olarak aynı ortamda olmaması durumunda eğitim teknolojilerinin 
kullanılmasıdır. Eğitim teknolojisi tarafından incelenen bir fenomendir 
ve bu alanın eğitim bilimlerine yaptığı en büyük katkıdır. Uzaktan eğitim 
ile öğretmenler ve öğrenciler asenkron uzaktan eğitim (kendi seçtiği 
zamanlarda basılı veya elektronik ortamların el değiştirmesi) veya 
senkron uzaktan eğitim (eş zamanlı iletişimi sağlayan teknolojiler ile 
etkileşim) yöntemlerinden uygun ve mümkün olanını kullanarak eğitim 

çalışmalarını yürütebilirler. (http://www.seslisozluk.com) 



U.YAZAR                                                                   SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-II)                                                                    

140 
 

Görülen odur ki, ne kadar farklı yorumlar getirilirse getirilsin bazı ortak 
noktalarda bir araya gelinmiştir.  Bunlardan en dikkat çekeni öğretmen 
ve öğrencinin farklı fiziksel ortamlarda bulunmaları ve bilgi aktarımı için 
mevcut teknolojilerin kullanılmasıdır. Yani teknik alt yapı uygun olduğu 
takdirde büyük kitlelere daha az öğretim elemanlarıyla ulaşmanın 
mümkün olabilmesidir. 

4. Uzaktan Eğitimin Gerekliliği 

Genel olarak, eğitim sorunlarını çözmek için kullanılan bilişim 
teknolojileri Çeviribilim bölümlerindeki bu standartlaşmayı sağlamak 
için de kullanılabilir. Eğitim içinde bilişim teknolojilerinin kullanılması 
yeni bir eğitim modelini ortaya çıkarmıştır. Bu yeni eğitim modeli 
“uzaktan eğitim”dir. Uzaktan eğitim ile Türk Eğitim Sistemi içinde var 
olan fiziki yapı, araç gereç yetersizliği, kaliteli ve yeterli sayıda öğretim 
elemanının olmayışı ve son olarak da her eğitim kurumunda aynı 
kalitede eğitim verilememesi, Çeviribilim bölümlerinde de görülen ortak 
sorunlardır.   Ve çözüm önerileri aşağıdaki gibi olabilir. 

Birinci sorun, fiziki yapı ile ilgili sorunlardır. Uzaktan eğitim ile sanal 
sınıflar ve okullar oluşturularak bu ortamlarda milyonlarca öğrencinin 
eğitim görmesi sağlanabilir. Nitekim şu anda Açık İlköğretim, Açık Lise 
ve Açık Öğretim Fakültesinde milyonlarca öğrenci eğitim görmektedir.  
Bu alanlar bilgi ağırlıklı alanlar olmasına rağmen çeviribilim 
bölümlerinde de kullanılabilir. Beceri noktasında da LMS programlarının 
yardımıyla bol bol pratik yaptırılabilir. 

İkinci sorun, her okulda yeterli miktarda araç-gereç bulunmamasıdır.  
Uzaktan eğitim ile sanal laboratuarlar kurularak öğrencilerin hizmetine 
sunulabilir.  

Üçüncü sorun, kaliteli öğretmen sayısının az olmasıdır. Uzaktan eğitim 
ile kaliteli öğretmenlerden çok sayıda öğrencinin faydalanması 
sağlanabilir. Bu öğretmenler, konusunda önder olan kişilerden 
seçilmelidir. 

Dördüncü sorun, her okulda aynı kalitede eğitimin verilmemesidir. 
Uzaktan eğitim ile kaliteli eğitim veren okullardan her öğrencinin 
yararlanması sağlanabilir.   
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Beşinci sorun, her okulda aynı standartta eğitim verilememesidir. 
Uzaktan eğitim ile öğrencilere aynı standartta eğitim sunulabilir. 

(İşman,2011: 25-28). 

5. Üniversitelerde Web Tabanlı Verilen Uzaktan Eğitim Uygulamaları 

Ülkemizdeki yüksek öğretim seviyesindeki web tabanlı uygulamalar ana 
hatlarıyla aşağıdaki gibidir. Bu çerçevede uzun yıllardır uzaktan eğitim 
aracılığıyla eğitim veren bu konuda öncü üniversitelerden olan Anadolu 
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Karabük Üniversitesindeki 
uygulamaları örnek olarak verilmiştir. 

5.1 Anadolu Üniversitesi 

2000 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Açıköğretim 
Fakültesinde Okul Öncesi ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programları 
açıldı.  2001-2002 öğretim yılında ülkemizde ilk kez İnternet dayalı Bilgi 
Yönetimi Önlisans Programı eğitim-öğretime başladı. Yine aynı öğretim 
yılında gelişen koşullara uyum sağlamak, kendini farklı alanlarda 
geliştirmek isteyen örgün bölümde okuyan ve halen bir yüksek öğretim 
programına kayıtlı olan ya da mezunlara yönelik olarak ikinci öğretim 
olanağı veren “İkinci Üniversite” uygulaması başlatıldı.  
2003-2004 Öğretim yılında Jandarma ve Polis Önlisans Meslek Eğitimi 
Programlarıyla, Jandarma Genel Komutanlığındaki astsubayların ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan polislerin eğitim düzeylerini 
yükseltmek amacıyla önlisans eğitimi programları başlatıldı. 
 
2004-2005 öğretim yılında ise Kara, Hava ve Deniz Komutanlıkları 
Personeline Önlisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümlerde okuyan 
öğrenciler için lisans tamamlamalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
 
2007-2008 öğretim yılında öğretime başlamak üzere Sınıf Öğretmenliği 
lisans tamamlama programına ilişkin çalışmalar da başlatılmıştır. 
 
Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve 
Açıköğretim Fakültesi’nden oluşmaktadır. 

Programdaki mesleki kuramsal ve uygulamalı dersler internet ortamında 
işlenmektedir. Her ünitede özgün konu anlatımı bulunmaktadır. Konu 
anlatımında öğrenciyi yönlendirecek ve öğrendiklerini pekiştirecek 
öğelere yer verilmektedir. Uygulamalı derslerde çalışma biçiminde 
verilen canlı anlatımlar öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarına 
yardımcı olmaktadır.  
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Ünitelerde öğrencilerin kendilerini değerlendirmeye yönelik ve sınavlara 
hazırlayıcı testler bulunmaktadır. Uygulamalı derslerde öğrencilere 
çeşitli ödevler verilmektedir. Öğrenciler ödevleri teslim tarihine kadar 
tamamlayarak e-mektup kanalıyla teslim adresine göndermektedirler.  

Akademik danışmanlık hizmeti internet üzerinden iletişim araçları 
yardımıyla sağlanmaktadır. Akademik danışmanlık hizmeti, günün 
belirli saatlerinde sohbet ortamında, diğer saatlerde ise e-mektup ve 
forum ortamında yerine getirilmektedir. (www.anadolu.edu.tr) 

5.2 Sakarya Üniversitesi 

1994 yılında başlayan uzaktan öğretim süreci 2004 yılına kadar pilot 
çalışmalarla devam etmiş bu yıldan itibaren ise Endüstriyel Elektronik ve 
Mekatronik Önlisans Programları açılmıştır. Ayrıca aynı yıl MEB-
EĞİTEK ile yapılan anlaşma sonucunda “Uluslararası Standartlarda 
Uzaktan Öğretim Yoluyla Yabancı Dil Öğretimi” pilot projesi ve 
“İnternet Tabanlı Sertifika Programlan” projesi hayata geçirilmiştir. 2004-
2005 öğretim yılı bahar döneminde e-MBA (Master of Business 
Administration) İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi 
programı açılmıştır. 

2009 öğretim yılında uzaktan eğitim lisans programları, Endüstri 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi 
olmak üzere üç bölümde Türkiye’de bir ilk olarak Sakarya 
Üniversitesinde başlamıştır. Aynı yıl Mühendislik Yönetimi ve Bilişim 
Teknolojileri Yüksek Lisans Programları Fen Bilimleri Enstitüsü 
bünyesinde açılmıştır. 

2010 öğretim yılında Kamu Yönetimi, Maliye ve Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Lisans Programları, İlahiyat Lisans Tamamlama Programı 
açılmıştır. 

2011 öğretim yılında Kamu Yönetimi, Maliye ve Türkiye Cumhuriyeti 
Tarihi Yüksek Lisans Programları Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim 
Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı Fen Bilimler Enstitüsü 
bünyesinde açılmıştır. 

2012 öğretim yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Önlisans Programı, 
İktisat ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programları ve 
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Mahalli İdareler ve Şehircilik 
Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 
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Şu anda Sakarya Üniversitesinde 6 Önlisans, 8 Lisans, 1 Lisans 
Tamamlama ve 8 Yüksek Lisans Programı uzaktan eğitim yoluyla hizmet 
vermeye devam etmektedir. Bu programlarda yaklaşık olarak 8000 
kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. 

Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Öğretme Öğrenme Süreçleri: 
Öğrenciler derslerini platform üzerinden, web ortamında işlemektedir. 
Uzaktan eğitimdeki öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki 
etkileşim sorunu, forum sayfası ve beyaz tahta uygulaması ile 
giderilmektedir. Beyaz tahta uygulamasında canlı ders işleme, sohbet ve 
beyaz tahta uygulamaları yer almaktadır. Internet bant genişliği izin 
verdiği ölçüde görüntülü ders işlenebilmektedir. Sınav modülü ile 
öğrenciler sınavlarını web ortamında platform üzerinden 
yapabilmektedir. Platform bilinen tüm sınav çeşitlerini yapabilmekte ve 
değerlendirebilmektedir. (http://www.sakarya.edu.tr)                

5.3 Karabük Üniversitesi 

Karabük üniversitesi uzaktan eğitim yöntemiyle önlisans programlarını 
lisans programları ve yüksek lisans programlarına ait dersler 
vermektedir. Bu programları daha detaylı olarak ifade edecek olursak;  

Önlisans Programları: Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi, 
İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Çocuk Gelişimi, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 

Lisans Programları: Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 
Tarih, İngiliz Dili ve Edebiyatı Coğrafya Sosyoloji Türk Dili ve Edebiyatı 
Matematik İşletme. 

Yüksek Lisans Programları: Bilgisayar Mühendisliği (Tezli), Bilgisayar 
Mühendisliği (Tezsiz),İşletme (Tezsiz) 

Bu programların nasıl uygulandığına dair açıklamaları da şu şekildedir: 

Derslerin işlenme yöntemi: Dersler, uzaktan eğitim sistemimizde 
sağlanacak zengin içeriğin sunulduğu asenkron derslerin yanında 
alanında tecrübeli öğretim elemanlarımızın vereceği senkron dersler 
yardımıyla pekiştirilecektir. Senkron ders ortamında öğrenci – öğretim 
elemanı eş zamanlı olarak sistemde bulunacak, dersin anlaşılması 
açısından teknolojik imkanlardan üst düzeyde faydalanılacaktır. 
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Ders süreci (vize, final, bütünleme, dersin işlenişi vb): Ders içerikleri, 
öğretim üyeleri tarafından genellikle Word belgesi olarak içerik 
geliştirme grubuna teslim edilmekte ve onların yönlendirmeleri 
doğrultusunda içerik HTML formatına dönüştürülmekte ve hazırlanan 
senaryo doğrultusunda animasyonlar hazırlanmaktadır. Hazırlanan 
dokümanlara öğrenciler web ortamından ulaşabilmekte ve dersleri takip 
edebilmektedirler. Uzaktan eğitim teknolojileri, ses veya görüntüye 
dayalı optik ve basılı malzemenin öğrencilere ulaştırılması ya da 
etkileşimsiz olarak sunulmasıdır. Ayrıca öğretim de başarının artması 
için sınırlı ya da tam etkileşimli ders sunumları yapılmaktadır. Kullanılan 
ders sunum kategorileri şunlardır:   

Senkron Sunum: Senkron sunumlu uzaktan eğitim, sunucu taraftaki 
öğretim üyesi ile istemci taraftaki öğrencilerin eşzamanlı olarak (canlı 
bağlantı yoluyla) ders etkileşimi içinde oldukları uygulamalar 
bütünüdür. Bunun da en yaygın uygulaması video konferans 
yöntemidir. 

Asenkron Sunum: En güncel asenkron sunum yöntemi web tabanlı 
olanıdır. Web tabanlı asenkron derslerde ders malzemesi büyük ölçüde 
web üzerinden sunulur. Ders, öğrenci destek hizmetleri, iletişim, 
etkileşim ve ölçme - değerlendirme aktiviteleri de genellikle web 
üzerinden gerçekleştirilir. 

Etkileşimsiz Sunum: Burada ders içeriği tek yönlü olarak öğrenciye 
sunulmaktadır. CD-ROM, DVD-ROM, basılı materyaller ve IP TV sistemi 
ile öğretim faaliyeti gerçekleştirilir. 

Staj Uygulamaları: Bölümde staj uygulaması yapılmamaktadır. 
(http://kbuzem.karabuk.edu.tr) 

6. Uzaktan Eğitim örgün eğitimden çok farklı değildir 

Çeviri derslerinin uzaktan eğitim yöntemine göre hazırlandıktan sonra 
bu eğitimin başarısı öğrencinin iyi takip edilebilmesine bağlıdır. 
Öğrencinin derslerde başarısı, dersleri anlama oranları, kendilerindeki 
gelişme düzeyleri, ders içeriklerinin yeterli olup olmadığı ancak takip 
araçlarıyla anlaşılabilir. Bu takip imkanı da web tabanlı programların 
sunduğu araçların kullanımıyla mümkün olabilir.  Eğer öğrenci iyi takip 
edilirse ve öğrencinin nerde sorunu olduğu verilen dersin hangi 
bölümlerini anlamadığı anlaşılabilir. Belirlenen sorunlar hemen 
çözülmeye çalışılmalı ve yeni teknikler geliştirilmelidir. Teknolojinin tüm 
imkanlarını kullanmak yoluyla sorunları aşmak uygun bir yol olacaktır. 
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Öğrenciye uzaktan eğitimin ilk uygulanan yöntemi olan açık öğretimden 
farklı olduğu hissettirilmeli bu amaçla da, sürekli olarak denetim altında 
olduğu hissettirilmeli buda belli bir forum hazırlanarak ve derslerin giriş 
çıkış zamanlarını elektronik olarak kontrol edilerek çok kolay bir şekilde 
yapılabilir. Bu yolla uzaktan eğitimin örgün eğitimden çok farkının 
olmadığı öğrenciye kavratılabilir. Öğrenci takip etme metotlarına örnek 
olarak kısa sınavlar, ödevler: online sınavlar verilebilir. 

Bu uygulamaların yapılması için de eğitim yönetim sistemlerine, 

(Learning Management System, LMS) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistem 

eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme 

materyalini değişik biçimlerde paylaşma ve tartışma, derslere kayıt olma, 

ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin dönüt 

sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci ve öğretmen ve 

sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi olanakların ağ üzerinden 

otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan yazılımlardır. Bununla beraber 

web üzerinden eşzamanlı derslerin yapılabileceği Adobe Acrobat 

Connect gibi ücretli yazılımların yanında OpenMeetings gibi 

geliştirmeye açık ücretsiz yazılımlarda vardır. Bu yazılımlarda öğrenciyle 

öğretim elemanını eşzamanlı olarak bir araya getirir. Ve aynı örgün 

eğitimde olduğu gibi öğrenciye soru sorma ve anlamadığı noktaları 

tekrar anlatılmasını isteyebilir. 

7. Sonuç 

Türkiye genelinde uygulanan web tabanlı uzaktan eğitim örnekleri 
incelendiğinde ve her geçen yıl açılan yeni üniversitelerin veya daha 
önceden açılmış üniversitelere koşut olarak bu üniversitelerde yeni açılan 
Çeviribilim bölümlerindeki öğretim elamanı sıkıntısı eğitim kalitesi göz 
önüne alındığında, Çeviribilim bölümlerinde de uzaktan eğitim 
sisteminin uygulanması bu durumda karşılaşılacağı kesin görünen 
sorunların çözülmesinde önemli bir çözüm yolu olabilir. 

Örnek olması için detaylı olarak verilen üç üniversitedeki uygulamalarda 
Lisans seviyesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Mühendisliği ve 
önlisans programı olarak da Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 
bölümlerine ait eğitimler uzaktan öğretim yöntemiyle verilmektedir. 
Bundan hareketle Çeviribilim Bölümlerine ait derslerde bu yöntem 
kullanılarak verilebilir. Fakat bu derslerin bu yönteme uyarlanmasına 
dair uygulama örnekleri başka bir çalışmanın konusunu kapsamaktadır.    
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Yapılması gereken biran önce mevcut öğretim elemanlarına bu 
programın kullanılmasının öğretileceği hizmet içi eğitimler yapmak ve 
verilecek derslerin içeriğinin de bir an önce uzaktan öğretim sistemine 
uyumlu bir şekilde hazırlanmasına başlanmasını sağlamaktır.  

Bu eğitimler verildikten sonra yeni açılan öğretim eleman sıkıntısı olan 
Çeviribilim bölümündeki öğrenciler, üniversiteler arası yapılan 
anlaşmalar ardından kolaylıkla konusundan deneyimli yetişmiş öğretim 
elemanlarından derslerini alma imkanına kavuşabileceklerdir. Bu sayede 
de verilen çeviri eğitiminde belirli bir standarda ulaşılmış olacaktır. 

Kaynakça 

[1]. Amman, M. (2008). Akademik Çeviri Eğitimine Giriş. (Çev. D. Ekeman),     

s 22, İstanbul, Multilingual. 

[2]. Atayman, V. (1997). Kültür Politikaları Açısından Çeviri Eğitimi ya da 

Çeviri Eğitiminde Kültürel Birikim Sorunu, Forum: Türkiye’de çeviri 

eğitimi. nereden nereye?,  s 13-22, İstanbul, Sel Yayıncılık. 

[3]. Bengi-Öner, I. (1996). Söylem ve Çeviri,  s 56-81, Ankara, ODTÜ 

Yayıncılık.  

[4]. Ertuğrul E., (1999). Uzaktan Eğitim Nedir? Uzaktan Eğitimin Kuramsal 

İlkeleri, Yöntemleri, Kullanım Alanları, Amaçları, Faydaları, Teknikleri 

Nelerdir? , Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu Yayınlanmış Bildiri. 

K.K.E.D.K 15-16 Kasım,  s  7-14, Ankara.  

[5]. İşman, Aytekin. (2011). Uzaktan Eğitim, s 25-28 Ankara, Pegem 

Akademi. 

[6]. Kurultay, T. (1997). Neler Olmazsa Çeviri Eğitimi Olmaz? Çeviri 

Eğitiminde Temel İlkeler Belirlemeye Yönelik Bir Deneme. Forum: 

Türkiye’de çeviri eğitimi nereden nereye?, s 23-31 İstanbul, Sel 

Yayıncılık.  

[7]. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi (1990). Risale Yayınları, 2.Cilt “Kurum” 

maddesi, İstanbul, Risale Yayınları 

[8]. Yalın H.İ., (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, s 204, 

Ankara,  Nobel.  

[9]. Anadolu Üniversitesi Web Sayfası: www.anadolu.edu.tr                        

(16 Mart 2013, 16:50) 



SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-II)                                                                   U.YAZAR 

147 
 

[10]. Karabük Üniversitesi Web Sayfası: http://kbuzem.karabuk.edu.tr        

(16 Mart 2013, 17:40) 

[11]. Milli Eğitim Bakanlığı Web Sayfası: http://www.meb.gov.tr.               

(15 Mart 2013, 15:30) 

[12]. Sakarya Üniversitesi Web Sayfası: http://www.sakarya.edu.tr               

(16 Mart 2013, 17:30) 

[13]. Web sözlük: http://www.seslisozluk.com. (16 Mart 2013, 16:30) 


