İNGİLİZCE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI
DERS KAYDIYLA İLGİLİ BİLGİLER
SEVGİLİ ÖĞRENCİLER,
HACETTEPE
GELDİNİZ.

ÜNİVERSİTESİ

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK

BÖLÜMÜNE

HOŞ

EĞİTİM HAYATINIZ BOYUNCA KAYIT VE BENZERİ İDARİ İŞLERİNİZ İÇİN
ÖNCELİKLE İLGİLİ YÖNETMELİK VE YÖNERGELERİ OKUMANIZ, İLGİLİ İNTERNET
SİTESİNDEKİ BİLGİLERE ULAŞMANIZ, GEREKEN BİLGİYE ULAŞAMADIĞINIZ
TAKTİRDE DANIŞMANINIZA BAŞVURMANIZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
UNUTMAYINIZ, ÖĞRENCİ İŞLERİ İLE İLGİLİ KONULARDA TÜM SORUMLULUK
ÖĞRENCİYE AİTTİR.
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne aşağıdaki
bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_lisans_20150821_1502&fi
letype=html&submenuheader=4
LİSANS PROGRAMI
Bölümümüzün lisans eğitim programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
http://www.mtb.hacettepe.edu.tr/imtprog.php
Bağlantı çalışmıyor ise www.mtb.hacettepe.edu.tr adresinde soldaki menüden “Öğretim
Programları” > İngilizce MT Anabilim Dalı > İngilizce Mütercim-Tercümanlık Lisans Programı
ve Lisans Programı Uygulama İlkeleri bağlantılarına tıklayıp belgelerin çıktısını alınız ya da
kaydediniz.
DERS PROGRAMI
1.,2.,3. ve 4. Sınıfların bu dönemki ders programlarına bölümümüz web sitesinin ana sayfasından
ulaşabilirsiniz. Program en geç kayıt haftasının ilk günü yayınlanır. Her sınıfın iki şubesi vardır.
Bazı dersler iki şube bir arada işlenebilir. Kendi şubenizin ders programını göz önünde
bulundurarak kaydınızı yapınız. Dışarıdan alacağınız yabancı dil seçmeli derslerinin veya bölüm
dışı seçmeli derslerinin programınızla çakışmamasına dikkat ediniz.
DANIŞMAN- ŞUBE
Danışmanınız atandıysa sistemden adını görebilirsiniz. Hangi şubede olduğunuz bölüm sayfasında
ilan edilecektir.

DERS KAYDI
Öğrenci işlerinin sitesinden ders kayıt programına giriniz. Kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme giriş
yapınız. Lisans programında belirtilen bütün zorunlu dersleri alınız. Ayrıca istediğiniz bölüm içi
seçmeli dersleri ve yabancı dil derslerini alınız. Kayıt için size ayrılan zaman dolduktan sonra
danışmanınız kaydınızı onaylayacaktır. Herhangi bir hata yapma durumunda danışmanınızın size
ulaşabilme ihtimaline karşı üniversiteye bildirdiğiniz e-mailinizi ya da kayıt sistemindeki
mesajlarınızı sürekli kontrol ediniz.
UYARI
1. Mezun olabilmeniz için toplamda 240 AKTSlik ders yüklemeniz gerekmektedir. Bu
sayı ortalama dönem başı 30 AKTS’ye denk düşmektedir. İlk dönemde 20 AKTSlik
zorunlu dersin üzerine 10 AKTSlik seçmeli ders almanız beklenmektedir. Ayrıca ilk
sene zorunlu TKD (Türk Dili) derslerini ve UNI101 dersini almanız gerekmektedir.
2. İlk iki dönem en fazla 30 AKTSlik ders yükleyebilirsiniz.
3. Mezun olabilmeniz için lisans eğitiminiz boyunca toplamda 24 AKTSlik seçmeli
yabancı dil dersi almanız gerekmektedir (bu krediler 240 AKTSnin içindedir)
SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ
İlgilendiğiniz yabancı dil derslerini bölümümüzün açtığı derslerden veya Yabancı Diller
Yüksekokulu’nun açtığı derslerden alabilirsiniz. Bölümümüzün açtığı derslere web sitemizden
ulaşabilirsiniz. Bölüm olarak sınırlı sayıda dil dersi açmaktayız. Bu dönem sadece Fransızca
kurları açılmıştır.
YDYO’nun açtığı seçmeli yabancı dil derslerine kendi web sayfasından ulaşabilirsiniz. Kayıt
zamanında yabancı dil derslerinin kotası hızla dolmaktadır, bu nedenle kayıt sistemi açılır açılmaz
yabancı dil derslerini kodlamanız önerilir.
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER
Mütercim-Tercümanlık bölümü tarafından açılan derslerdir. Her sınıf sadece kendi sınıfı ya da bir
üst sınıf için açılan dersleri yükleyebilir. Öğrencilerin öncelikli olarak kendi sınıfı için açılan
dersleri yüklemeleri, ancak kotalar doluysa bir üst sınıfın dersini yüklemeleri rica olunur. Birinci
sınıfların üçüncü ve dördüncü sınıftan ders yüklemelerine izin verilmemektedir.
Bu dönem için birinci sınıflara uygun bölüm içi seçmeli dersler aşağıdadır:
MTB 115
IMT 127
IMT 143
IMT 239
İleride kredi sıkıntısı yaşamamanız için bölüm içi seçmeli derslerin yanı sıra ilgilendiğiniz
bölümlerde seçmeli olarak açılan dersleri de alabilirsiniz.

