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Yeni Yayınlar

Değerli GERDER Ailesi,
Bültenimizin 68. sayısı ile yine birlikteyiz.
Bu bültende hocalarımızın yapmış oldukları etkinlik ve kitap duyurularını
paylaşıyoruz. Ayrıca 2022 için yayın çalışmalarına ait çağrı metinlerini
dikkatinize sunarız.
Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 07 Mayıs 2022 günü saat 13.00'te
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 3. Kattaki Toplantı
Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14 Mayıs 2022 günü aynı yer
ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacağını sizlere tekrar hatırlatmak istedim.
Bültenimizden keyif almanız dileğiyle.
Saygılarımla
------Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ
Germanistler Derneği (GERDER) Başkanı
www.gerder.org.tr
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Atamalar / Terfiler
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden üyemiz Doç. Dr. Saniye UYSAL ÜNALAN çalıştığı
birimde PROFESÖR kadrosuna atanmıştır.
Üyemizi içtenlikle kutlar, yeni unvanının hayırlı ve uğurlu
olmasını dileriz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden
üyemiz Doç. Dr. Şahbender ÇORAKLI’nın
yeni kitabı yayınlanmıştır:
Çoraklı,
Şahbender
Tekniklerine
Giriş.
Kitabevi

(2022):
Konya:

Anlatı
Çizgi

Link: https://www.cizgikitabevi.com/kitap
/1399-anlati-tekniklerine-giris
Üyemizi kutlar, başarılı çalışmalarının
devamını dileriz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümü'nden üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Özge
Sinem İMRAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Dursun
BALKAYA danışmanlığında tamamladığı
yüksek lisans tezini, editörlüğünü Prof. Dr.
Ali Osman Öztürk'ün yaptığı "Almanca ve
Türkçede Dil Bilgisel Zamanlar" başlığıyla
kitap olarak basmıştır.
İmrağ, Özge Sinem (2022): Almanca ve
Türkçe'de
Dil
Bilgisel
Zamanlar.
İstanbul: Hiperlink.
Link: https://www.dr.com.tr/kitap/almancave-turkcede-dil-bilgisel-zamanlar/ozgesinem-imrag/egitim-basvuru/dilbilimietimoloji/urunno=0001958853001

Üyemizi kutlar,
devamını dileriz.

başarılı

çalışmalarının

Sakarya
Üniversitesi
Fen
Edebiyat
Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı'ndan
üyemiz Prof. Dr. Muharrem Tosun'un yeni
kitabı yayınlanmıştır.
Tosun,
Muharrem
(2022):
Eleştiri.
Çanakkale:
Paradigma
Akademi
Yayınları.
Link: https://www.kitapyurdu.com/kitap/el
estiri/613711.html&path=1_128
Üyemizi kutlar,
devamını dileriz.

başarılı

çalışmalarının
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden
üyemiz
Dr.
Öğr.
Üyesi
Kadir
ALBAYRAK,
Prof.
Dr.
Turgut
GÖĞEBAKAN danışmanlığında tamamladığı doktora tezini editörlüğünü Prof.
Dr. Ali Osman ÖZTÜRK'ün yaptığı
"Peter
Stamm'ın
Romanlarında
Heterotopyalar" başlığıyla kitap olarak
basmıştır.
Albayrak, Kadir (2022): Peter Stamm'ın
Romanlarında
Heterotopyalar.
İstanbul: Hiperlink Yayınları.
Link:https://www.kitapyurdu.com/kitap/
peter-stammin-romanlarindaheterotopyalar/614902.html

Yeni Yayınlar

Yazarlığını Prof. Dr. Meral Ozan ve
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün yaptığı
ve Paradigma Akademik Yayınları
tarafından yayınlanan
"Şahmaran ile Fantastik Yolculuk.
Musa Abdi'den Ignácz Kúnos ve Oğuz
Tansel'e" adlı
inceleme
kitabı
basılmıştır.
Link: https://www.kitapyurdu.com/kita
p/sahmaran-ile-fantastik-yolculuk-ampmusa-abdiden-igncz-knos-ve-oguztansele/614820.html
Üyelerimizi
kutlar,
başarılı
çalışmalarının devamını dileriz.

Üyemizi kutlar, başarılı çalışmalarının
devamını dileriz.

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümü'nden üyemiz Prof. Dr. Funda
Kızıler
Emer'in
yeni
çevirisi
yayınlanmıştır.
Kräftner, Hertha (2022): Bir Melek
Çağırmak ve Dualar. Çev.: Funda
Kızıler
Emer.
İstanbul:
Ketebe
Yayınları.
Üyemizi kutlar, başarılı çalışmalarının
devamını dileriz.

Nevşehir
Hacı
Bektaş
Veli
Üniversitesi Almanca Hazırlık ve
Almanca
Öğretmenliği
Bölümü
öğrencilerinin
Yabancı
Diller
Yüksekokulu öğretim görevlileri Öğr.
Gör. Ebru Üstün ve Dr. Bilal Üstün
danışmanlıklarında
hazırladıkları
çevrimiçi Almanca dergi yayına
girmiştir.
Link:
https://online.fliphtml5.com/zmqle/xh
le/#p=1
Danışmanlarını ve öğrencileri kutlar,
başarılı
çalışmalarının
devamını
dileriz.

Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve
Edebiyatı Bölümü'nden üyemiz Öğr.
Gör. Dr. M. Sami Türk'ün çeviri kitabı
yayınlanmıştır.
Schöllgen, Gregor, Emperyalizm ve
Denge - Almanya, İngiltere ve Şark
Meselesi, Kronik Yayınları, İstanbul,
704 sayfa.
Link: https://www.kitapyurdu.com/kitap
/emperyalizm-ve-denge-amp-almanyaingiltere-ve-sarkmeselesi/614730.html&filter_name=grego
r+schollge
Üyemizi kutlar, başarılı çalışmalarının
devamını dileriz.

Trakya Üniversitesi Alman Dili
Eğitimi Anabilim Dalı tarafından
düzenlenen "XV. Uluslararası Türk
Germanistik Kongresi"ne ait ilk
tematik kitap basılmıştır.
Link: http://dspace.trakya.edu.tr/xmlu
i/handle/trakya/7972
Emeği geçen tüm üyelerimizi kutlar
başarılarının devamını dileriz.
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Duyurular
“Trakya Germanistik Araştırmaları”
Tematik Kitap Duyurusu

Değerli Meslektaşım,
Fakültemizde son yıllarda başlatmış olduğumuz ve giderek yerleşik bir
gelenek haline gelmesini ümit ettiğimiz bir yaklaşımla Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesinin kuruluşunun 30. Yılına özel “Tematik Kitap”
niteliğinde yerli ve yabancı araştırmacıların özgün araştırma veya derleme
türünden eserlerinin kitapta bolüm olarak yer alacağı uluslararası bilimsel
kitap yayımlanacaktır. Bu bağlamda katkı vermek üzere sizi davet
ediyoruz.
Uluslararası bilimsel kitabımızda, Trakya Germanistik Araştırmaları dizi
başlığı altında “Germanistik: Edebiyatta Dijital Dönüşüm ve Almanca
Öğretimi” ana konusu başta olmak üzere “Alman Dili ve Edebiyatı”,
“Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi” “Dil Bilimi” ve “Çeviribilim”
konularında multidisipliner bir yaklaşımla alan ile ilgili araştırma ve
incelemelere yer verilecek olan kitapta bölümler Türkçe, Almanca ve
İngilizce kabul edilebilecektir. Kitap kapsamına alınacak olan bölümler
sınırlı olup bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabilecek ancak ortak
veya tek yazarlı bir yazarın tek bir çalışması kabul edilecektir.
Alt konu başlıkları
Germanistik:
•
•
•
•

●
●
●
●

“Çevrimiçi Germanistik”
“Pandemi ve Postpandemi Sürecinde Germanistik”
“Çevrimiçi Edebiyat Okumaları”
“Edebiyatta Pandemi”

Yabancı Dil Öğretimi:
•
•
•
•
•

● “Uzaktan Eğitim Aracılığıyla Dil Öğretimi”,
● “Uzaktan Dil Eğitimde Teknik Araç-Gereç ve Mobil
Uygulamalar”
● “Pandemi ve Sonrasında Almanca Dil Öğretimi”
● “Dil Öğretiminde Hibrit Yöntem: Yeni Yaklaşımlar”
● “Pandemi ve Sonrasında Almanca Öğretiminde Karşılaşılan
Sorunlar”
Çeviribilim:

•
•
•
•

●
●
●
●

“Çevrimiçi Çeviri ve Eğitimi”
“Pandemi ve Postpandemi Sürecinde Çeviri Etkinlikleri”
“Yazılı ve Sözlü Çeviri Çalışmaları”
“Çeviri Kuram ve Yaklaşımları”

olarak belirlenmiştir.
Özgün araştırma ve derleme türünde, daha önce yayınlanmamış
çalışmalardan oluşacak kitapta her bir yazar kendi çalışmasından tamamen
kendisi sorumludur. Yayıncı ve Editör, editörler kurulu; yayımlanacak
olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin
sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayıncı ve Editörün, bu yayında ileri
sürülen bilgi, belge, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü,
uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası
bulunmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir nedenle sorumlu
tutulamazlar. Her bir bölüm yazarı, çalışmasını göndermekle, telif hakkını
karşılıksız olarak peşinen editöre devretmiş sayılır. Kitapta yer alacak
bölümlerin herhangi bir kısmı, yayıncı veya editörün yazılı izni olmadıkça,
kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz
veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Kaynak göstermek
koşulu ile alıntı yapılabilir ve referans gösterilebilir. Yayımlanmak üzere
gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı
ödenmez. Katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Kitap bölümleri;
- Gönderilen kitap bölümü yazma çağrısına KONU BAŞLIĞI belirterek EPosta aracılığıyla geri dönüt şeklinde onay verilmesi şarttır.
- Çalışmalar için bölüm yazarı tarafından intihal / benzerlik raporu
alınmalıdır (en fazla %15 benzerlik kabul edilir)
- Çalışmaların içeriği kitabın ana ve alt konularına uygun olmalıdır.
- Çalışmaların seçimi ve değerlendirme süreçlerinden tamamen editörler
sorumludur.
- Kitap en fazla on beş bölümle sınırlandırılmıştır. Bu nedenle belirtilen
tarihlere
göre gelen
çalışmalar
editörler
kurulu
tarafından
değerlendirilerek öncelik grubu, konuya uygunluk ve son olarak zaman
sıralamasına bağlı olarak seçilecektir.
- 2022 yılı Eylül ayı içinde basımının gerçekleştirilmesi planlanan kitabın
nüshalarından her bölüm yazarına en az bir kitap verilecek veya
gönderilecektir.
- Her bir bölüm yazarından verilen şablon doğrultusunda fotoğraflı (siyahbeyaz portre) bir paragraflık (en fazla 100 sözcük) serbest özgeçmiş
istenecektir.
- Bilimsel kitap projesine katkı sunmak için 15 Mayıs 2022 tarihine kadar
çalışmanın KONU BAŞLIĞI ve kısa bir özeti gönderilmelidir. Bu anlamda
belirtilen tarihe göre gelen çalışmalar editörler kurulu tarafından
değerlendirilerek öncelik grubu, konuya uygunluk ve son olarak zaman
sıralamasına bağlı olarak seçilecektir.
-Daha sonra tam metinler kör hakem sistemine tabi tutularak düzeltme ve
düzenlemeleri istenecektir.
- Planlanandan fazla bölüm yazısı gelirse konuya uygunluktan sonra
çalışmanın geliş zamanına göre öncelik tanınacaktır.
- Zamanında gönderilen özetler incelendikten sonra çalışmaları kabul
edilen yazarlara yazım kuralları ve kitap bölümü şablonları mail ile
bildirilecektir.
- Aşağıda belirtilen tarihler dışında (özet gönderimi ve tam metin
gönderimi) süre uzatımı yapılmayacaktır.
İletişim ve kitap bölümü göndermek için adres:
trakyagermanistik@gmail.com

YAYIN TAKVİMİ
Kitap projesine katılma onayı: 15 Mayıs 2022
Kitap bölümlerinin son gönderim tarihi: 15 Temmuz 2022
Editör Kurulu:
Prof. Dr. Hikmet ASUTAY
Dr. Öğr. Üyesi Selma AKOL GÖKTAŞ,
Arş. Gör. Rahim ŞENTÜRK
Arş. Gör. Binnur ARABACI
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XVI. Internationalen Turkischen Germanistik-Kongress
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns, Sie anlässlich des XVI. Internationalen Türkischen
Germanistik-Kongresses, der zwischen dem 08.05.2023 und 10.05.2023 an
der Marmara Universität in Istanbul stattfindet, einladen zu dürfen. Der
Kongress wird von der Abteilung für Deutsche Sprache und Literatur
organisiert und steht unter der Schirmherrschaft des Türkischen
Germanistenverbandes (GERDER).
Mit dem Thema des XVI. Internationalen Türkischen GermanistikKongresses „Germanistik im Wandel der Zeit“ soll die Dynamik und
Beschleunigung im gesellschaftlichen Leben und damit die Veränderung,
Entwicklung und der Wandel in Sprache und Literatur in den Fokus der
Betrachtung gestellt werden. Die wesentlichen Gründe des sprachlichen
und literarischen Wandels können vielfältiger Art sein, jedoch impliziert
Wandel immer auch einen Bruch mit dem V ergangenen und gestaltet
sich oftmals als Umbruch mit folgenreichen Neuorientierungen. Der
Aspekt der Zeit lässt sich dabei nicht nur als ein konkreter Zeitraum in
der historischen Entwicklung verstehen, in dem sich sozio-historische
Umbrüche als lineare Abfolge von Ereignissen rekonstruieren lassen,
sondern auch als relatives Konstrukt, das sich in Sprüngen, Schleifen und
Verdichtungen äußert, und sich in Wandlungsprozessen niederschlägt,
sowohl in der Sprache als auch in der Literatur.
Das Thema des Kongresses schließt damit eine große Bandbreite an
möglichen Beiträgen aus den Bereichen Literaturwissenschaft,
Sprachwissenschaft, Translationswissenschaft und Didaktik des
Deutschen als Fremdsprache ein. Die folgenden Themenbereiche sind
lediglich als Anregungen zu Beitragsvorschlägen gedacht, wobei auch
Themenvorschläge mit unterschiedlicher Akzentuierung willkommen
sind.
Ausgehend von der Annahme, dass einschneidende Ereignisse
Innovationspotentiale freisetzen, werden in der Literaturwissenschaft die
einschlägigen Konsequenzen für die Literatur bzw. das verwandte Gebiet
des Films zu reflektieren sein. Als einschneidendes Ereignis kann dabei
vieles in Betracht kommen. Zu denken wäre an die Globalisierung, die
den Blick auf die Welt und den Menschen maßgeblich verändert hat.
Postkoloniale Ansätze versuchen, diesem Umstand Rechnung zu tragen.
Doch in welcher Beziehung stehen Postkolonialismus und Globalisierung
zueinander? Wie wirkt sich die Globalisierung bzw. der
Globalisierungsprozess auf Identitätskonstruktionen, auf die Eigen- und
die Fremdwahrnehmung aus? Denkerische Neuausrichtungen wie der
Postkolonialismus bilden Wegmarken, mit deren Hilfe sich die Theorienund Methodengeschichte nachzeichnen oder (neu) perspektivieren lassen.
Insofern handelt es sich bei kultur- bzw. literaturwissenschaftlichen
Theorien um einen Gegenstand, der in hohem Maß dafür geeignet ist,
Wandlungsprozesse aufzuzeigen, von denen die Sicht auf Kultur im
Allgemeinen und Literatur bzw. Film im Besonderen betroffen sind.
Gleiches
lässt
sich
selbstredend
über
geistesgeschichtliche
Epochenumbrüche und entsprechende Neuakzentuierungen in der
Ästhetik sagen. Wichtig wäre es außerdem, darüber nachzudenken,
mittels welcher Medien sich solche Epochenumbrüche ereignen. Mit der
rasanten Entwicklung medialer Techniken verändern sich auch die
Formen, in denen Zeit wahrgenommen und aufgezeichnet wird. Das zeigt
uns insbesondere die völlig neuartige Erzählweise des Films, das
Aufkommen der Fotografie und nicht zuletzt die allseitige
Digitalisierung.
Interessant
wäre die Frage,
was
derartige
Medienrevolutionen der Literatur gebracht oder auch weggenommen
haben. Der zeitliche Wandel bzw. die Reflexion darüber schlägt sich nicht
zuletzt in den Generationsdiskursen nieder, die in Filmen und
literarischen Texten stets aufs Neue verhandelt werden. Oft spielt hier
auch die Erinnerungsthematik eine wichtige Rolle, weshalb es sich
anbietet, der Frage nachzugehen, wie Erinnerungen zustande kommen
oder rekonstruiert werden, und welche Relationen sie zum kulturellen
Gedächtnis aufweisen.

Mit Blick auf die weiter oben angeführten Schwerpunktsetzungen des
Rahmenthemas sind im Bereich der Sprachwissenschaft sowohl
theoretische
als
auch
praxisorientierte
Beiträge
erwünscht.
Sprachwandelprozesse sollen dabei sowohl aus diachroner als auch
synchroner Perspektive beleuchtet werden. Mögliche Beitragsvorschläge
könnten sprachliche Veränderungen auf der morphologischsyntaktischen,
semantisch-lexikalischen
oder
kommunikativpragmatischen Ebene thematisieren und Entwicklungstendenzen in der
Sprache herausstellen. Im Fokus stehen könnten auch soziolinguistische
Fragestellungen zur sprachlichen Vielfalt (Varietäten, Varianten, Stile),
Aspekte der Mehrsprachigkeit (Bi-/ Multilingualismus) und
kontaktinduzierte
Sprachwandelphänomene
aus
migrationslinguistischer
Perspektive,
die
Sprachmischungen
(poly/translanguaging) als Bereicherung und/oder Bedrohung behandeln. Des
Weiteren ließen sich medienspezifische Sprach- und Interaktionsformen
(chatten, bloggen, posten, twittern, skypen) in der digitalen
Kommunikation wie auch multimodale (sprachlich/visuell/ikonisch)
Ausdrucksformen und -gewohnheiten (Emojis, Gifs, Memes, Reels) als
Sprachbereicherung oder -verfall betrachten.
Mit den digitalen Technologien hat sich auch der Arbeitsprozess der
Übersetzer/innen verändert und in vielerlei Hinsicht ein effizienteres
Übersetzen
ermöglicht.
Folglich
sind
im
Bereich
der
Translationswissenschaften Beitragsvorschläge erwünscht, die die
Anwendung von innovativen technischen und methodischen Ansätzen
behandeln. Zudem sind auch Beiträge willkommen, die die Rolle von
Übersetzungen in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen beleuchten.
Darüber hinaus könnte erörtert werden, was Übersetzungen über
politische und gesellschaftliche Veränderungen aussagen.
Mögliche Beiträge aus dem Bereich der Didaktik des Deutschen als
Fremdsprache könnten neben den oben genannten Themenbereichen
synchrone und diachrone Betrachtungen von didaktischen und
methodischen Konzepten, deren Anwendung und Vermittlung im
Unterricht,
sowie
Spracherwerbsund
Sprachlernprozesse,
Sprachformen in den neuen Medien und aktuelle Ansätze in der
Unterrichtsgestaltung wie Online-Learning und Hybrid-Unterricht
beleuchten.
Weitere Beiträge, Anregungen und Themenvorschläge, die in den
Rahmen passen, sind erwünscht und können ggf. in das Programm
integriert werden.
Im Namen des Organisationskomitees verbleibe ich
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Leyla Coşan
Leiterin der Abteilung für deutsche Sprache und Literatur
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XVI. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi için
Organizasyon Komitesi Toplantısı
08.05.2023-10.05.2023 tarihleri arasında GERDER- Germanistler Derneği'nin
işbirliğiyle ve Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün
ev sahipliğinde gerçekleşecek XVI. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi
için Organizasyon Komitesi ilk toplantısını 20.04.2022 tarihinde
gerçekleştirmiştir.

KORPUSGERMANISTIK.
Zeitschrift für deutsche Sprache, Kultur und Literatur
KORPUSGERMANISTIK. Zeitschrift für deutsche Sprache, Kultur und
Literatur" adıyla Erzurum'da Uluslararası bir dergi çıkarmaya
başlayacağız inşallah. Dergimizin bütün resmi işlemleri tamamlandı.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü'nü Prof. Dr. Ahmet Sarı'nın; editörlüğünü
Prof. Dr. Fatma Öztürk Dağabakan'ın, Doç. Dr. Şenay Kayğın'ın ve Arş.
Gör. Kübra Çavuş'un yaptığı dergimizin web tasarımı ivedi bir şekilde
gelişim sergilemekte. Biz her halükarda değerli Germanistlerimizden
şimdiden makale kabulünü başlatmak isteriz. İlk sayılar TR dizinine
girmek için önem arz ettiğinden hele de camiamızda vakti geniş
ustalarımızdan, elinde yazı hazır bulunan dostlarımızdan yazılar
bekliyoruz. Dergimiz altı ayda bir çıkacak dergi olacağından ilk sayımızı
Haziran 2022 tarihinde, ikincisini de yine bu yıl içinde Aralık ayında
çıkarmayı
hedefliyoruz.
Şimdilik,
TR
dizini
için
ilk
yıllarımızda olduğumuz, kurulma aşamasında yer aldığımızdan doğal
olarak dergi bu alanda epey mesafe almış dergilerin statüsüne bir anda
yükselememektedir. Bu bağlamda hele de Dr. Öğretim Üyesi ve
Doç.Dr.'luğa başvuracak olan ve yazdıkları makalelerin kendileri için
hayati öneme sahip olduğu germanistlerimizin haricinde (ileride onlardan
da yazı talebinde bulunuruz inşallah) hemen hemen bütün
dostlarımızdan dergimizin TR dizinine eklenmesi için bu ilk sayılarda
yardımlarını bizden esirgememelerini diliyoruz. Şimdiden iyi bayramlar
dilerim...
Ahmet SARI
Fatma Öztürk DAĞABAKAN
Şenay KAYĞIN
Kübra ÇAVUŞ

Anadolu Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünde görevli
üyemiz Prof. Dr. Zehra Gülmüş 27 Nisan 2022 tarihinde Anadolu
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri kapsamında “Edebi
Çeviri Sorunları ve Çözün Yolları” başlıklı bir sunum gerçekleşti.
Sunumun birinci bölümünde edebi çevirinin özellikleri ve çeviri
sorunları hakkında genel bilgiler veren Profesör Dr. Zehra Gülmüş,
sunumunun ikinci bölümünde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatler
Ayarlama

Enstitüsü

romanı

ve

Almanca

çevirisi

Das

Uhrenstellinstitut örneğinde, çevirmen Gerhard Meier’in çeviri
sorunların çözümü için hangi çeviri tekniklerinden yararlandığını
örneklere gösterdi. Sunumun kaydı Anadolu Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Youtube kanalında erişime açılmıştır:
https://www.youtube.com/watch?v=mkt3fooGd08&t=31s
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