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ÖZ  

 

Günlük hayatımız içerisinde medyanın, özellikle de dijital medyanın yeri ve öneminin 

oldukça fazla olduğu ve her geçen gün de büyük bir hızla arttığı görülmektedir. İletişim 

ve bilgi aktarımı ve daha birçok amaçla kullanılan kitle iletişim araçlarının tümünün 

medya kavramıyla ilişkilendirmek mümkündür. Günümüzde radyo, televizyon 

yayınlarının yanı sıra internet aracılığı ile kullanılan ve kullanıcı nüfusunun milyonlarca 

kişiye ulaştığı görülen sosyal medya mecralarında, farklı pek çok alanda olduğu gibi dil 

ve çeviri eğitimi amacıyla hazırlanan görsel-işitsel programlar, uygulamalar ve 

videoların da kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu çalışma kapsamında, dijital medyanın 

içerisinde yer alan, küresel birçok konu hakkında gönüllü konuşmacılar tarafından 

hazırlanan ve ticari herhangi bir kaygı gütmeyen bir organizasyon olan TED 

Konuşmaları arasından seçilen İngilizce video-metin örnekleri incelenmiştir. İngilizce-

Türkçe çeviri eğitimi alan öğrencilerle yapılan uygulamalar ve mülakatlar sonucunda, 

çeviri eğitimi alanında TED Konuşmalarının kullanımlarından ne gibi faydalar 

sağlanabileceği araştırılmıştır. 
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GİRİŞ 

  
Her geçen gün hızla ilerleme kaydeden çağdaş çeviribilim araştırmalarına bağlı bir 

şekilde, yükseköğretimde çeviri eğitimi alanında da yeniliklere ve gelişen teknolojik koşullara 

uyum sağlamanın gerekli olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan teknolojinin çeviri eğitimi ve 

çeviri uygulamalarına temel oluşturan, dijital ve çevrimiçi sözlükler, çeviri veri tabanı ve 

bütünceleri, çevrimiçi çeviri programları gibi çeviri araç, gereç ve uygulamaları bulunmaktadır. 

Bahsi geçen araç, gereç veya uygulamaların yanı sıra çeviri eğitimi süresince kullanımından 

farklı şekillerde fayda sağlanan ve sağlanacak olan dijital medya öğelerinin, mevcut çeviri 

eğitimi1 içinde yer alan çeşitli çeviri dersleri kapsamında çeviribilim araştırmacıları ve 

akademisyenler tarafından öne sürülen ve kabul gören çeviri edinçleri doğrultusunda 

kullanılması mevcut araştırmanın hedefleri arasında yer almaktadır. 

Dijital medyanın çeviri eğitimine katkısının araştırılması hakkında yürütülen bu çalışma 

kapsamında, dijital medyanın hangi kapsamda araştırmaya konu edildiğine değinmeden önce, 

medya tanımını hatırlamak gerekir. Türk Dil Kurumu’nun (TDK) resmî sitesinde verdiği 

                                                      
1Çeviri eğitimi ile ülkemizde yükseköğretim bünyesinde fakültelerde verilen Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim 

bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarında 2011 yılında açılan ve her geçen gün sayısı artarak eğitim vermeye devam 

eden Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programlarında verilen çeviri eğitimi kastedilmektedir.  
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anlamlar doğrultusunda, medya sözcüğünün “1. iletişim ortamı, 2. iletişim araçları, 3. 

bildirişim, haberleşme veya komünikasyon imkânlarının sağlandığı ortam. 4. Toplumda sözlü 

veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar” olarak tanımlandığı görülmektedir 

(Bkz., http://www.tdk.gov.tr, 29.06.2017)  

Medya bağlamında, özellikle dijital medyanın günlük hayatımız içindeki yeri ve öneminin 

yadsınamayacak derecede fazla olduğu ve bu durumun da her geçen gün hızla arttığı 

görülmektedir. Bugün yaşadığımız dünya dijital medya ürünleri tarafından çevrelenmiştir ve bu 

ürünler, sağlık, hükümet ve eğitim gibi dijital medya ile tipik olarak ilişkili olmayan endüstriler 

de dâhil olmak üzere pek çok sektörde deneyimler sağlar. Dijital Medyanın, teknoloji ve içeriğin 

bir karışımı olduğu söylenebilir. Ayrıca, dijital medya ürünlerini oluşturmak, teknik beceriler, 

sanatsal beceriler, analitik ve üretim koordinasyon becerileri de dahil olmak üzere çeşitli 

becerilere sahip profesyonel ekipleri gerektirir. Önemli olan, alanla bağlantılı olarak tüm bu ekip 

üyelerinin dengeli ve uyumlu bir şekilde beklenen en üst düzeyde faydayı sağlamasıdır.  

Mevcut araştırma kapsamında, medya tanımlarından yola çıkarak, günümüz eğlence, 

teknoloji, e-ticaret ve kâr amacı gütmeyen eğitim, sağlık, hükümet kanalları, çevre, pazarlama ve 

reklamcılık, televizyon, yayıncılık, spor dalları gibi endüstri ve dalları kapsayan ancak bu 

alanlarla sınırlı olmayan dijital medya oluşumunun akademik çeviri eğitimi içerisinde çeşitli 

şekillerde kullanılabileceğini göstermek amaçlanmaktadır. Öte yandan, bahsi geçen dijital 

medyanın ürünlerine de değinmek gerekir. Dijital medya ürünleri kapsamında, akıllı cep 

telefonları, tablet ve bilgisayar uygulamaları, her türlü mobil uygulamalar, e-ticaret 

uygulamaları, konsol, mobil, çevrimiçi ve çevrimdışı bilgisayar oyunları, web siteleri, 

animasyonlar, sosyal medya mecraları, videolar, hastanelerde kullanılan ultrason ve veri 

görüntüleme cihazları, e-devlet uygulamaları gibi kullanılan tüm hükümet, sağlık ve eğitim 

alanlarına bağlı uygulamalar, interaktif hikaye anlatımları, konum tabanlı hizmetler, arttırılmış 

gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi pek çok ürün bulunmaktadır (Bkz., 

https://thecdm.ca/program/digital-media, 29.06.2017).  

Bugün, ülkemizde fakülte ve yüksekokullar bünyesinde akademik çeviri eğitimi 

vermeye devam eden “Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim ve Uygulamalı İngilizce ve 

Çevirmenlik” bölüm ve programlarından mezun olan öğrenciler, hizmet ve üretim sektörlerinde 

ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli personeller olarak çalışmaktadırlar. Bahsi geçen sektörlerde 

yüksek nitelikli ara eleman olarak çalışacak ve yetiştirilecek bu öğrencilerin internet, sosyal 

medya ve dijital çeviri araçları gibi mesleklerini icra edebilecekleri medyaları ileri düzeyde 

kullanmaları gerekmektedir. Genel olarak internet, sosyal medya ve dijital çeviri araçlarının 

kullanımı öğrencinin kendi ilgisi doğrultusunda bir edinç geliştirdiği (geliştirebileceği) bir alan 

olmakla beraber, öğrencilerin öğretim süreçlerinde, ders içeriklerinde de bu gibi alanlara yönelik 

eğitimleri bulunmaktadır (Türkmen ve Can, 2017: 522). Bu araştırma ile öğrencilerin dijital 

medyanın bir parçası olan görsel-işitsel öğeleri içinde barındıran videoların ve bu videolara ait 

konuşma (İngilizce-Türkçe dil çiftinde) metinlerinin, birden fazla çeviri (alt) edincini 

geliştirmesine yönelik kullanımını ortaya koymaya yöneliktir.  

Araştırmanın son kısmında, çevirmenlik eğitimi alan öğrencilere uygulanacak olan örnek 

ders çalışması süresince ve sonrasında öğrencilerin çeviri edinçleri kapsamında dijital medya 

ürünleri arasında yer alan videoların kullanılması ile elde edilebilecek kazanımlar ve gerekli 

görülebilecek öneriler sunulmaya çalışılacaktır.  

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 
Çeviri eğitiminde öğretilmesi gereken edinçler kapsamında belirli referansların alınması 

hedeflenmektedir. Albrecht Neubert, Christina Schaffner, Mine Yazıcı ve Oktay Eser’in birbirlerinden 

bağımsız şekilde öne sürdükleri, çeviri süresinde gerekli olduğu düşünülen Neubert’e göre çeviri 

parametreleri, Schaffner ve Yazıcı’ya göre ise çeviri edinçleri ya da alt-edinçleri olarak adlandırılan edinç 

türleri incelenerek, mevcut araştırmaya katkı sağlayacakları ve kuramsal temel oluşturabilecekleri 

düşünülmüştür. Neubert (Neubert, 2000, s.6-10), Dil edinci, Metin edinci, Konu edinci, Kültür edinci, 

109

http://www.tdk.gov.tr/
https://thecdm.ca/program/digital-media


 Dijital Medyanın Çeviri Eğitimine Katkısının Araştırılması: Ted Talks (Ted Konuşmaları) Örneği  

Aktarım edinci olmak üzere beş farklı çeviri parametresini öne sürerken, Schaffner (Schäffner, 2000, s.46-

148), Dil edinci, Kültür edinci, Metin edinci, Alan/Konu edinci, Araştırma edinci, Aktarım edinci 

sınıflandırmasını çeviri alt edinçleri olarak ileri sürmektedir. Diğer bir yönden, Yazıcı ise (Yazıcı, 2007, 

s.139), -Kaynak ve erek dil/kültür bilgisi, -Kuramsal bilgi, -Çok dilli çevrilebilecek metin oluşturma 

bilgisi, -Araştırmaya yönelik üst bilgi ve beceri, -Elektronik araçlarla ilgili bilgi, -Proje tasarımı bilgisi, -

Pazarlama bilgisi şeklinde bir sınıflandırma yaparken, Oktay Eser’in de doktora tez çalışmasında, Öneri 

Çevirmen Edinci Modeli başlığı altında, Çeviri Edinci ve Yönetim Edinci şekilde iki alt başlık verdiği 

görülmektedir. Çeviri Edinci başlığı altında, İki dillilik alt-edinci, Kültür alt-edinci, Metin alt-edinci, Konu 

alt-edinci, Stratejik alt-edinç, Araştırma alt-edinci, Kuramsal alt-edinç, Araçsal alt-edinç maddeleri yer 

alırken, Yönetim Edinci başlığı altında Kavramsal alt-edinç: Planlama, Örgütleme, Denetim, İnsan 

ilişkileri alt-edinci: Yöneltme gibi bir sınıflandırma yaptığı görülmektedir (Eser, 2013, s.150). 
 

YÖNTEM  

 
Mevcut araştırma kapsamında, Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu 

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında çevirmenlik eğitimi gören 2. Sınıf öğrencileri 

arasından seçilen 30 öğrenci ile Google Formlar çevrimiçi anket programı kullanılarak mülakat 

yapılmış ve kendilerine 12 soru yöneltilmiştir. Öğrencilerin sorulara seçmeli ve açıklamalı bir 

şekilde cevap vermeleri istenmiştir.  

Araştırmanın aşamaları şu şekilde belirlenmiştir: Öğrencilere söz konusu videonun 

(İngilizce) alt yazılı bir şekilde izletilmesi ve konu hakkında genel olarak bilgi sahibi olmaları, 

öğrencilere konuşma metninin boşluklu birer nüshasının verilmesi, öğrencilere videonun alt 

yazısız şekilde izletilmesi ve konuşmayı dinlerken boşlukları doldurmaları istenmesi, son olarak 

boşluklarını doldurdukları metnin özetleme yöntemiyle çevrilmesini istenmesi.  

Yapılan uygulama sonunda öğrencilere yukarıda belirtilen şekilde çevrimiçi mülakat 

uygulanmış ve örnek ders uygulamasından ne gibi kazanımlar edindikleri ve bu çalışma sonunda 

çeviri eğitiminde gerekli olduğu düşünülen ve kabul edilen edinçlerden hangilerini edindiklerine 

yönelik sorular sorulmuştur. Öğrencilere yönlendirilen sorulara karşılık alınan cevaplar 

doğrultusunda çalışmanın sonuç ve öneriler kısmı düzenlenmiştir.  

Araştırma kapsamında, çeviri edinçleri bağlamında, TED konuşmaları için hazırlanan 

video-metin örnekleri arasından Elif Şafak tarafından hazırlanan Kurgunun Politikaları başlıklı 

konuşma seçilmiş ve Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı 

İngilizce ve Çevirmenlik Programı’nda eğitimlerine devam eden öğrencilere çeviri edinçlerini 

geliştirici bir şekilde sunulmuş ve uygulanmıştır.  

Mevcut akademik araştırma kapsamında, çalışmanın çeviri eğitimine yönelik çeviri 

edinçleri konusuyla ilintili olarak, kuramsal alt yapısını şekillendirmesi açısından Oktay Eser’in2 

doktora tez çalışmasında Tablo 4.1.’de Çeviri Edinci Modelleri Alt Edinç Türleri Matrisi3 

kapsamında belirttiği Araçsal alt-edinç sekmesinde, Mine Yazıcı- Elektronik araçlarla ilgili 

bilgi, Pacte- Araçsal alt-edinç, TransComp- Araçlar ve araştırma edinci, EMT- Teknolojik 

Edinç, CEN- Teknik Edinç olarak yaptığı sınıflandırma da göz önünde tutularak, çeviri edinçleri 

arasında gösterilen genel anlamıyla teknik edinçten ve bu bağlamda da dijital medyanın bir 

parçası olan çevrimiçi ve çevrimdışı videoların kullanılmasıyla katkı sağlanması 

hedeflenmektedir.  

Bu bağlamda, TED Konuşmaları arasından seçilerek indirilen, bugüne kadar 1.727.5384 

kişi tarafından izlenen, TED Konuşmaları ana sayfası arama sekmesi içinde “culture, novel, 

                                                      
2 Oktay Eser: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim 

Dalı’nda, Yrd. Doç. Dr. unvanı ile çalışmaktadır. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Anabilim dalında tamamlamıştır. 

“Çeviri eğitiminde edinç kavramının değerlendirilmesi” başlıklı doktora tezini 2013 yılında tamamlamıştır 

(http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/searchResultviewListAuthor.jsp, erişim tarihi:30.06.2017).  
3 Oktay Eser Doktora Tezi, s.64., 340536, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, erişim 

tarihi:30.06.2017.  
4 https://www.ted.com/talks/elif_shafak_the_politics_of_fiction/transcript?language=tr, (28.06.2017).  
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politics, storytelling, women” (kültür, roman, politika, hikaye anlatımı, kadın) etiketleriyle 

ulaşılabilen ve Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan Elif Şafak5 tarafından hazırlanan ve sunulan 

“The Politics of Fiction” (Kurgunun Politikaları) başlıklı video ve bu videonun yazılı metni ile 

çevirmenlik öğrencileri üzerinde deneme dersleri yapılması hedeflenmiştir. TED röportajındaki 

açıklamaya göre, Elif Şafak’ın eserleri Doğu ve Batı’yı, feminizm ve gelenekleri, yerel ve 

küresel konuları, Sufizm ve rasyonalizmi günümüz edebiyatı bağlamında tek bir potada 

harmanlamaktadır6.   

Bu araştırmada öğrencilere örnek çeviri dersi uygulaması olarak Elif Şafak tarafından 

hazırlanan ve sunulan “The Politics of Fiction” başlıklı video seçilmiştir. Araştırma kapsamında 

Elif Şafak tarafından hazırlanan ve sunulan bu konuşmanın ve yazılı (İngilizce) konuşma 

metninin seçilme gerekçesi olarak, konuşma metni içinde edebiyat ve kurgu yazarlığı, kültür, 

Türk aile yapısı, Türk toplumu dışındaki kültürlerle olan farklılıklar gibi konular hakkında bilgi 

edinileceği öngörülmüştür.  

Ülkemizde genç nüfusun her geçen gün popülerliği artan dijital medyanın bir parçası 

olan sosyal medyayı yakından takip etmeleri dolayısıyla eserlerini hiç okumamış olsalar bile, 

yazarların ve eserlerinin adını duymuş olabilecekleri gerekçesiyle Elif Şafak’a ait bu video, 

örnek uygulamada kullanılmak üzere yasal gerekçelere dayanılarak indirilmiş ve kullanılmıştır7. 

                                                      
5 Elif Şafak’ın biyografisine kendi kişisel web sayfasından erişilmiştir: 1997 yılından bu yana dokuzu roman olmak 

üzere 14 eser veren Elif Şafak'ın, 2009 yılında yayımlanan Aşk adlı romanı Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en 

çok satan edebi eseri olmuştur. 2010 yılında TED Global'deki konuşması internet üzerinden yaklaşık 1,5 milyon kişi 

tarafından dinlenmiştir. Eserleri kırk yabancı dile çevrilen Elif Şafak'ın romanları, Viking, Penguin Random House, 

Rizzoli ve Phebus gibi dünyanın en önemli yayınevleri tarafından yayımlanmaktadır. 2010 yılında Fransa'nın en 

prestijli ödüllerinden Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanına layık görülmüştür. Strasbourg doğumlu Elif Şafak, 

çocukluğunu ve gençliğini Ankara, Madrid, Amman, Köln, İstanbul, Boston, Michigan ve Arizona'da geçirdi. ODTÜ 

Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi, yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümü'nde, doktorasını 

ise siyaset bilimi alanında tamamladı. İlk romanı Pinhan ile 1998 Mevlânâ Büyük Ödülü'nü alan Şafak, 1999 yılında 

Şehrin Aynaları ve 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü kazandığı Mahrem adlı romanlarını yayımladı. 

Ardından geniş bir okur kitlesine ulaşan Bit Palas ve İngilizce kaleme aldığı Araf ile adından söz ettiren Şafak, 2006 

yılında senenin en çok okunan kitabı Baba ve Piç'i yayımladı. Ardından aylarca satış listelerinden inmeyen ilk 

otobiyografik kitabı Siyah Süt'ü yazdı. “İngiltere’ye göç etmiş Türkiyeli bir ailenin dramını anlattığı İskender 

2011’de, Ustam ve Ben 2013’te yayımlandı. İlk çocuk romanı Sakız Sardunya’dır. 

(http://www.elifsafak.com.tr/biyografi/, erişim tarihi: 29.06.2017).  

6 Elif Şafak hakkında: https://www.ted.com/talks/elif_shafak_the_politics_of_fiction?language=tr (erişim tarihi: 

28.06.2017).  
7 TED Politikalar ve koşullar başlığı altında web sitesinde bulunan videoların ve metinlerinin kullanımları hakkında şu 

bilgilere yer verilmektedir: TED, fikir paylaşımı için bir platformdur- ve gizlilik, merhamet ve yaratıcıların hakları ile 

ilgili bazı temel kuralları paylaşıyoruz. Projenizde bir TED Talk kullanmak, bir konuşmayı tartışmak veya 

topluluğumuza katılmak istiyorsanız, burada temel yönergelerimizi bulacaksınız. TED, Kullanma Politikası: TED'de 

amacımız fikirleri yaymaktır. TED topluluğunu, kâr amacı gütmeyen kuruluşları, blog yazarlarını, haber medyasını ve 

benzerlerini, TED Konuşmalarını sosyal medya yoluyla paylaşmaya ve bireysel görüşmeleri ticari olmayan web 

sitelerinde, TED.com'a gömme kodunu kullanarak bağlamsal olarak ilgili yollarla yerleştirmeye teşvik ediyoruz. TED 

Müzakerelerinin ticari olmayan kullanımı, özel Creative Commons lisansına İlişkilendirme- Ticari Olmayan- Faaliyet 

Göstermeyen (BY-NC-ND) şartlarını ve bu sayfada listelenen ve zaman zaman güncellenen yönergeleri takip 

etmelidir. TED.com Kullanım Şartları 

TED.com'un web sitesi, sohbet ve iyi fikir paylaşımını teşvik eden bir yerdir. Bu peşinde bize katılmak isteyen herkesi 

karşılıyor. Nezaket için birkaç temel kural işlerin sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır. Kullanım Koşulları, bu 

platformların kullanımınızı düzenler ve siteleri, dünyadaki tüm platformlarda kullanımınızla ilgili olarak sizinle TED 

arasında imzalanan yasal bir sözleşmedir. Gizlilik Politikası: TED, topluluğumuzu fikirleri keşfetmeye ve paylaşmaya 

teşvik eder. Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için, sizin izninizle ilgili sınırlı bilgi toplarız (örneğin, henüz 

izlemediğiniz ve sevemeyeceğiniz görüşmeleri bulmanıza yardımcı olmak için). Gizliliğinizi çok ciddiye alıyoruz ve 

kişisel verilerinizi korumak ve size seçenekler sunmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. TED'in Topluluk Kuralları: 

Her konuşmamızın yorum bölümünde ortaya çıkan derin katılım için topluluğumuza değer veriyoruz- bir konuşma 

getiren sağlam, düşünceli gözlemler, duygular ve anlayışları teşvik eden bir yorum kültürünün olması. TED'de, bu 

kültürün korunmasını ve fikirlerin tartışmasını ciddiye almayı çok seviyoruz. TED Bilim Standartları: TED, bilim 

insanlarına ve diğer uzmanlara dünyadaki milyonlarca insana doğrudan bilimsel bilgi sağlamak için bir platform 

sunmaktadır (https://www.ted.com/about/our-organization/our-policies-terms, erişim tarihi: 29.06.2017).  
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Ted Talks (Ted Konuşmaları) 
 

TED kar beklentisi olmayan, genellikle 18 dakika ya da daha az süreli kısa fakat güçlü 

içerikleri olan konular hakkında bilgilerin iletilmesi için çalışır. TED konferansları farklı birçok 

alandan ilham alınan düşünür, yazar, bilim insanı tarafından yürütülmektedir.  TED 1984 

yılında, Teknoloji, Eğlence ve Tasarım alanlarında bir konferansla başlamıştır. Günümüzde 

bilimden ticarete birçok küresel konuyu kapsamı içine almıştır ve 100’den fazla dilde 

hazırlanmaktadır.8 100’den fazla dile çevirisi yapılan TED Konuşmalarının çevirmenleri ise 

diller ve sınırların ötesine ilham verici fikirleri ulaştırmayı amaçlayan TED Çevirmenleri 

tarafından yapılmaktadır. TED Konuşmalarının çevirilerini yapacak gönüllü çevirmenlerin bazı 

temel edinçlere sahip olmaları gerekmektedir. Bunlar, “www.ted.com” adresinde şu şekilde 

sıralanmıştır:  

 • Gönüllü çevirmenler hem kaynak hem de hedef dilde akıcı olmalıdır. 

 • Gönüllü müstensihler transkripsiyon dilinde akıcı olmalıdır. 

 • Gönüllü çevirmenler ve müstensihler altyazı uygulamalarında yeterli olmalıdır. 

 

Belirtilen edinçlerin yanı sıra, gönüllü çevirmenlerin sisteme kabul edilmeleri için 90 dakikalık 

konuşma içeriklerine alt yazı çevirisi çalışmaları yapmaları gerektiği belirtilmektedir.9 TED 

Çevirmenleri, diğer tüm TED çevirmenleri ile iş birliği içerisinde çalışır ve çeviri çalışmalarını 

ücretsiz çevrimiçi alt yazı aracı olan Amara10  adlı programını kullanarak yürütürler.  

TED Konuşmalarını izlerken, web sitesinde farklı seçenekler sunarak takipçilerin 

konuşmaları daha iyi anlayabilmeleri ve takip edebilmeleri için olanaklar sunulduğu 

görülmektedir. Konuşmaların daha önce belirtildiği üzere 100’den fazla dile yazılı metin çevirisi 

mevcuttur. Bu çeviri metinleri, videoları izlerken alt yazı olarak eklemek mümkünken, tüm 

konuşma metnini dakikalarını dahi belirterek hazırlamış oldukları transkript dökümlerinden de 

takip etmek mümkündür. Bu çalışmanın amaç ve kapsamı dâhilinde yukarıda belirtildiği üzere 

100’den fazla dile çevirisi olan video-metin türleri arasından İngilizce dilindeki konuşmalar 

İngilizce-Türkçe dil çiftinde çeviri eğitimi alan yükseköğretim öğrencilerine, bu konuşmaların 

yine aynı dildeki konuşma metinlerinin transkriptleri ve Türkçe çevirileriyle beraber farklı 

birçok ders kapsamında sunulabilir. Çeviri eğitimi alan öğrencilere sunulan bu video-metin 

gruplarından öğrencilere farklı alıştırmalar ve uygulamalar şeklinde sunularak 

faydalanılabileceği düşünülmektedir.  

 

BULGULAR 

 
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında eğitime devam eden 30 öğrenci ile 

yapılan mülakat soruları ve bu sorulara verilen yanıtlar, her bir sorunun altında grafiklerle 

yüzde oranlarıyla belirtilerek verilmiştir. Çevrimiçi mülakata katılan öğrencilere 12 adet soru 

yöneltilmiştir. Bu sorulardan 2 adedine birden fazla seçenekle cevap verme olanağı 

sağlanırken, 1 adedine kısa bir şekilde açıklama yapmaları istenmiş ve 9 adet soruya Evet- 

Hayır şeklinde cevap vermeleri istenmiştir.  

 
Grafik 1. İlk defa duyulan sözcükleri anlamada sorun yaşama durumu 

 

                                                      
8 https://www.ted.com/about/our-organization, (05.05.2017).  
9 https://www.ted.com/participate/translate, (05.05.2017).  
10 Amara, kolay başlık oluşturmak ve videoları çevirmek için kullanılan, ödüllü bir altyazı editörüdür. Amara, aynı 

zamanda gönüllü yerelleştirme & erişilebilirlik topluluklarını barındırmakta ve altyazılar için profesyonel araçlar ve 

hizmetler sunmaktadır, ( http://amara.org/tr/), (09.05.2017).  
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Çevrimiçi mülakat uygulamasına katılan öğrencilerin %65,5’i konuşma metnini ilk defa 

izlediklerinde, ilk defa duydukları sözcükleri anlama hususunda sorun yaşadıklarını belirtirken, 

%34,5’i sorun yaşamadığını belirtmiştir. Bu soruya cevaben elde edilen yüzde ile mülakat 

sorularının yöneltildiği öğrenci grubunun büyük bir kısmının ilk defa duydukları sözcükleri 

anlamada sorun yaşadıkları gözlemlenmiştir.  

 
Grafik 2. Metin boşlukları doldurulurken sorun yaşama durumu 

 

 

 

Öğrencilerin %48,3’ü konuşma metnindeki boşlukları doldururken sözcüklerin yazılışı 

esnasında sorun yaşadığını belirtirken, %51,7’si sorun yaşamadığını belirttiği görülmektedir. 

Metindeki boşluklar oluşturulurken boşluklar hem öğrencilerin yeni sözcük bilgisini edinmeleri 

hem de dikkatlerinin ölçülmesi hedeflenerek hazırlanmıştır. Aslında bu metinler içerisindeki 

sözcükleri daha önce hiç okumamış ya da duymamış olsalar bile, uygulama yapılırken ellerinde 

bulunan boşluklu metinler hazırlanırken, birkaç cümle ara ile tekrar eden sözcükleri görme ve 

duyma imkânı verilmiştir. Bu sayede öğrencilerin duydukları konuşmaları hem iyi takip edip 

etmedikleri hem de tekrar eden sözcükler hususunda dikkatleri de gözlemlenebilmektedir.  

 
Grafik 3. Dinleme ve boşluk doldurma esnasında yaşanan sorunların nedenleri 

 

 
 

Öğrencilere, konuşma metnini dinlerken ve metindeki boşlukları doldururken yaşadığınız 

sorunların aşağıda belirtilen nedenlerden hangisi/ hangileri dolayısıyla yaşandığını 

düşünüyorsunuz sorusu yöneltilmiştir. Seçenekler ise şu şekilde verilmiştir: İlk defa duyduğum 

(anlamını ve yazılışını bilmediğim) sözcükler olduğu için anlamadım, Sözcüklerin yazılışları ile 
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telaffuzları farklı olduğu için anlamadım, Konuşmacının aksanından dolayı bazı sözcükleri 

anlamadım.  

Öğrencilerin ilgili videoyu izlerken ve dinlerken, kendilerine verilen konuşma metnindeki 

sözcük boşluklarını doldurmaları istenmiştir. Buna bağlı olarak kendilerine ilgili boşlukları 

doldururken ne gibi sorunlar yaşadıkları seçmeli bir şekilde verilmiştir. Öğrenciler bu soruyu 

cevaplarken kendilerine birden fazla seçeneği seçme imkânı tanınmıştır. Alınan cevaplar 

doğrultusunda, katılımcıların %69’u 1. soru ile de doğru orantılı olarak, “İlk defa duyduğum 

(anlamını ve yazılışını bilmediğim) sözcükler olduğu için anlamadım” seçeneğini, %48,3’ü 

“Sözcüklerin yazılışları ile telaffuzları farklı olduğu için anlamadım”, %48,3’ü “Konuşmacının 

aksanından dolayı bazı sözcükleri anlamadım” seçeneklerini seçmiştir.  

 
Grafik 4. Dinleme adına kazanım elde etme durumu 

 

 
 

Öğrencilere konuşmayı dinlerken, dinleme adına kazanım elde ettiklerini düşünüp 

düşünmedikleri sorusu yöneltilmiş ve %93,1 oranında olumlu yanıt alınmıştır. Bu soru ile 

öğrencilerin en azından duydukları sözcük ve cümle yapılarına aşinalık sağlamaları durumu bile 

öğrencilerin dinleme adına kazanım sağlayabileceklerini düşündürmektedir.  

 
Grafik 5. Dinleme dolayısıyla sözcüklerin telaffuz edilişi konusunda bir öğrenme gerçekleşme 

durumu 

 

 
 

Bir önceki soru ile bağlantılı bir şekilde öğrencilere yöneltilen “Dinlediğiniz metinde 

anlamadığınız sözcükleri, dinleme dolayısıyla telaffuz edilişi konusunda bir öğrenme 

gerçekleştiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna cevaben alınacak yanıtlarla, öğrencilerin dinleme 

dolayısıyla yabancı dildeki sözcüklerin telaffuz edilişleri konusunda herhangi bir öğrenme 

gerçekleşip gerçekleşmediği hususundaki fikirleri alınmak istenmiştir. Bu doğrultuda, yine bir 

önceki sorunun cevaplarıyla doğru orantılı olarak, katılımcıların %93,1’i olumlu yanıt verdikleri 

görülmektedir.  

 
Grafik 6. Konuşmaya eş zamanlı olarak altyazısını İngilizce olarak takip etmenin sözcüklerin 

telaffuz ve doğru yazma biçimlerini öğrenmede faydası  
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Yine 4.ve 5. sorularla bağlantılı olarak öğrencilere yöneltilen bu soruda, öğrencilerin ilgili 

videoları izlerken, İngilizce konuşmaya eş zamanlı olarak İngilizce altyazı kullanımının telaffuz 

ve doğru yazma biçimlerini öğrenmede öğrencilere faydasının olup olmadığı sorulmuş ve 

katılımcıların %96,6’sından olumlu yanıt alınmıştır. 

 
Grafik 7. Dinleme ile eş zamanlı altyazı kullanma ile konuşmanın içeriğini anlama ve yabancı 

dildeki konuşmayla ilişkilendirilmesi 

 

 
 

Öğrencilere dinleme ve altyazı imkânını kullanmanın ve dinlemeyi durdurma gibi 

yöntemleri kullanmanın konuşmanın içeriğini anlamalarında ve bunu yabancı dildeki 

konuşmayla ilişkilendirmede yararlı bulup bulmadıkları sorusu yöneltilmiş ve %96,6 oranında 

olumlu yanıt alınmıştır. Bu uygulamanın yapılması ile herhangi bir İngilizce konuşmayı 

dinlerken ya da izlerken, eşzamanlı olarak altyazı verilmesiyle ve gerek duyuldukça konuşmayı 

durdurarak öğrencilerin duydukları sözcükleri daha iyi anlayabilmeleri, altyazıda gördükleri 

sözcükleri aynı anda dinlerken bu sözcüklerin yazılışlarını gördükleri gibi telaffuzlarını da 

öğrenmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.  

  
Grafik 8. Bilinmeyen bir sözcüğü konuşma içeriğinin bağlamından çıkarım yapma suretiyle 

öğrenme durumu  

 

 
 

“Bilmediğiniz bir sözcüğü konuşma içeriğinin bağlamından çıkarım yapmak suretiyle, 

öğrenme durumunuz oluyor mu? Yani sözcüğün tam olarak ne anlama geldiğini bilmeseniz de 

yaklaşık anlamını kestirebiliyor musunuz?” sorusu ile öğrencilere ellerindeki İngilizce metni 

Türkçe’ye çevirmeden önceki aşamada, okuduklarını anlama sürecinde bilmedikleri sözcük/lerle 

karşılaştıklarında bu sözcüğün anlamını bağlamdan çıkarım yaparak öğrenip öğrenmediklerini 
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belirlemek amacıyla yöneltilmiştir. Kısacası bilmedikleri sözcük/leri bağlam içerisinde tam 

olarak anlamını bilmeseler bile, metni okuduktan sonra yaklaşık olarak anlamını çıkarıp 

çıkartamadıkları öğrenilmek istenmiştir. Bu soruya cevaben katılımcıların %89,7’si olumlu 

cevap verdiği görülmektedir.   

Öğrencilere uygulama dersi sonunda sorulan sorular arasında dersin son aşamasını oluşturan 

ve ders boyu edindikleri tüm edinçlerle beraber aktarım edincini kullanarak İngilizce’den 

Türkçe’ye sözlük kullanmadan ve özetleme yöntemini kullanarak ilgili metni çevirmeleri 

sırasında yaşadıkları sorunları (eğer varsa) belirtmeleri hususunda kendilerine yöneltilen 

“Uygulama dersi sonunda metni özetleyerek çevirmeniz istenmiştir. Konuşma metninden 

edindiğiniz bilgileri size verilen süre içinde, sözlük kullanmadan, özetleme yöntemi ile 

Türkçe’ye aktarmanız istendiğinde herhangi bir sorun yaşadınız mı? Eğer varsa bu sorun(ları) 

kısaca açıklayınız.” sorusu karşısında çeşitli yanıtlar alınmıştır.  

Öğrencilerin birçoğu hiçbir sorun yaşamadığını belirtirken, belli bir grup ise, konuşmayı 

dinlerken bazı sözcükleri kaçırdıklarını, aynı metin üzerinde boşluk doldurma alıştırmalarını 

yaparken kaçırdıkları bu sözcükler yüzünden tam olarak cümleleri çeviremediklerini, anlamlarını 

bilmedikleri sözcüklerle karşılaştıklarını ve bu gibi durumlara bağlı olarak da özetleme 

yöntemiyle çeviri yaparken zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir.  
 

Grafik 9. TED Konuşmaları aracılığıyla yabancı dil edincinizde herhangi olumlu bir gelişme 

yaşanma durumu  

 

 
 

Öğrencilere TED konuşmaları aracılığıyla yabancı dil edinçlerinde herhangi olumlu bir 

gelişme olduğunu düşünüp düşünmedikleri sorusu yöneltilmiş ve %96,6 oranında olumlu yanıt 

alınmıştır.  

 
Grafik 10. Yürütülen uygulamanın yarar sağlaması durumu  

 

 
 

Öğrencilere örnek ders yapıldıktan sonra yöneltilen mülakat soruları sonunda, bu tür bir 

uygulamanın çeviri çalışmalarında herhangi bir yarar sağlayıp sağlamadığı hakkında fikirleri 

sorulmuştur. Katılımcıların %96,6’sı bu tür bir çalışmanın yarar sağladığını ya da 

sağlayabileceğini belirtmiştir.  
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Grafik 11. Uygulama sonunda edinileceği düşünülen edinçler  

 

 
 

Uygulanan örnek ders sonunda öğrencilere çeviri yapmadan önce ve çeviri sürecinde 

gerekli olan, dinleme ve anlama, yabancı dilde sözcük bilgisi, metin doğrultusunda kültürel alt 

yapı edinimi, metin-konu edinci ve aktarım edinci (özetleme yöntemi ile çeviri uygulaması) gibi 

edinç türlerinden hangisi ya da hangilerini edindiklerini belirtmeleri istenmiştir. Soruyu 

cevaplarken birden fazla seçeneği seçebilme imkânı verilmiştir. Öğrencilerin %93,1’i dinleme ve 

anlama, %79,3’ü yabancı dilde sözcük bilgisi, %48,3’ü metin doğrultusunda kültürel alt yapı 

edinimi, %37,9’u metin- konu edinci, %48,3’ü aktarım edinci gibi edinçleri edindiklerini 

belirtmişlerdir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Uygulamalı örnek ders öncesinde yapılan araştırmalar ve uygulama süresince ve sonrasında 

öğrencilerle yapılan mülakatlar sonucunda dijital medya araçlarının çeviri eğitiminde 

kullanılmasının öğrencilere çeviri eğitiminde gerekli olan dinleme ve anlama, yabancı dilde 

sözcük bilgisi, metin doğrultusunda kültürel alt yapı edinimi, metin-konu edinci ve aktarım 

edinci gibi çeşitli edinçleri kazanmaları hususunda fayda sağladığı ya da sağlayabileceği 

görülmektedir.  

Görsel ve işitsel olarak kullanılan dijital medya araçları arasında yer alan video-altyazı türünün 

kullanılması vasıtasıyla yapılan örnek ders uygulamasının, bir çevirmen adayının edinmesi 

gereken dinleme ve anlama yetilerine hitap ettiği görülmektedir. Öğrenci ilk aşamada İngilizce 

dilinde hazırlanan videoyu izler/dinler. Videoya eş zamanlı olarak yine aynı dilde verilen 

altyazıları takip edebilir. Bu sayede duyduğu/dinlediği sözcükleri eşzamanlı olarak alt yazıdan 

takip ederken, aynı sözcüğün hem yazılışını hem de telaffuzunu öğrenmiş ya da tekrar etmiş 

olur. Bu duruma bağlı olarak, uygulamanın öğrencilerin çoğu kez kendilerini eksik hissettikleri 

ya da gerçekten eğitim süreleri boyunca çok fazla sözlü iletişim uygulaması yapamadıklarından 

dolayı eksik kaldıkları, sözcük telaffuzu konusunda katkı sağlayabileceklerini söyleyebiliriz. 

Yürütülen örnek ders süresince dinleme, anlama ve telaffuz bilgisine ek olarak öğrencilerin 

sözcük bilgilerine de katkı sağlandığı ya da sağlanabileceği görülmektedir. İlgili metin 

bağlamında öğrencilerle yürütülen çeşitli uygulamalar doğrultusunda, doğal olarak tekrara giren 

sözcükleri duydukça ve yazılışlarını gördükçe bu sözcüklerin anlamlarını bilmeseler bile yazılış 

ve telaffuzlarını öğrendikleri ve daha sonra metin içerisinde verilen bilgileri genel olarak 

anlamlandırabildikleri görülmektedir.  

Uygulama sayesinde metin hakkında genel bir kanıya varabilmenin yanı sıra, mülakat yapılan 

öğrencilere bu uygulama hakkındaki fikirleri sorulduğunda, daha önce pek fazla kullanmadıkları 

ya da karşılaşmadıkları sözcükleri dahi metin bağlamından çıkarım yapmak suretiyle 

anlamlandırabildikleri yanıtına ulaşılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda uygulamanın öğrencilerin 

yeni sözcük anlamlarını edinmelerine de katkı sağladığı söylenebilmektedir.  
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Çevirmenlik öğrencilerinin eğitimleri boyunca edinmelerinin gerekli olduğu düşünülen 

dinleme ve anlama, yabancı dilde sözcük bilgisi, metin doğrultusunda kültürel alt yapı edinimi, 

metin-konu edinci ve aktarım edinci (özetleme yöntemi ile çeviri uygulaması) gibi edinç türlerini 

dijital medyanın çeviri eğitimi içerisinde kullanılmasıyla edinebildikleri görülmektedir.  

Uygulamanın son aşaması olan, metnin özetleme yöntemi ile çevirisinin yapılması kısmında 

ise yukarıda belirtilen ve çeviri eğitiminde gerekli olduğu düşünülen edinçleri ve bilgileri 

kazandıktan sonra, öğrencilerin birebir cümle çevirisi yaparken bilmedikleri herhangi bir sözcük 

ile karşılaştıklarında yaşadıkları tedirginliği bu uygulamada yaşamadıkları ya da daha az 

yaşadıkları görülmektedir. Buna bağlı olarak, özetleme yöntemi ile çeviri yaparken 

motivasyonlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Çünkü sözlük kullanmadan birebir 

cümle çevirisi yaparken bilmedikleri bir sözcük ile karşılaşmaları durumunda anlam kayıpları 

yaşamakta ve tam olarak aktarımı sağlayamadıklarını düşünmekteler.  

Son olarak bu uygulamanın çeviri eğitimi içinde yer alan birden fazla dersin içeriğine 

yerleştirilebileceği öngörülmektedir. Çeviri Amaçlı Not Alma Teknikleri, Dinleme- Anlama, 

Dinleme-Konuşma, Sözlü Çeviriye Giriş, Sözlü Çeviri I, Alt yazı ve Dublaj Çevirileri ve muadili 

pek çok ders içeriğinde dijital medya bağlamında bahsi geçen TED Konuşmalarının mevcut 

araştırmadaki gibi uygulanmasının yanı sıra geliştirilebilir çeşitlerinin de kullanılabilmesi 

önerilmektedir.  
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