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Dilay Döner 
Freelance Tercüman 

  Dilay Döner   Dilay Döner 
 

 Dilay Döner 

İŞ DENEYİMİ 

Freelance Tercümanlık 
Makale ve Tez Çevirileri  

    İlk freelance çevirim bir arkadaşımın bitirme teziydi ve işi 
bitirip teslim ettiğimde benliğimi tarifi olmayan bir başarı 
hissi sardı. Daha sonra ise bir doktora tezinde faydalanılmak 
üzere akademik bir kitap çevirdim. CAT Tools kavramı ile bu 
dönemde tanıştım. Freelance işlerin devamı bu ilk iki işten 
sonra artarak geldi ancak çevirdiğim metinler  arasından 
maalesef henüz yayınlanan bir örnek mevcut değil. 

2016 > Günümüz 

British Culture Dil Kursu 
İngilizce Öğretmeni 
      British Culture Dil Kursları Kızılay/ANKARA şubesinde 
kısa bir süre öğretmenlik yaptım. Ancak başlarda çok 
heyecan verici olsa da öğretmenliğin bana bir kariyer 
seçimi olarak pek de hitap etmediğini farkettim. Bir anlık 
kararla Formasyon Sertifikası almış olmama rağmen bu 
alana yönelmeyi düşünmüyorum. 

 2017 > 2018  

EGİTİM 

HAKKIMDA 

Ankara Üniversitesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

       İngiliz Edebiyatına olan ilgim, kitaplara olan tutkum ve 
sınıf öğretmenimin teşvikleri ile bu alana yöneldim. 
Edebiyat her zaman ilk göz ağrım olacaksa da bölümde 
aldığım çeviri dersleri bana aslında okumam gereken 
alanın Çeviribilim olduğunu düşündürttü. 

  2013 > 2018  

Alparslan Anadolu Lisesi 

Dil Sınıfı 

       9. Sınıfın ikinci döneminde dil alanını seçeceğime artık 
emin olmuştum. 3 sene boyunca yoğun bir İngilizce, 
Türkçe ve Sosyal Bilimler eğitimi aldım. Dil sınıfı öğrencisi 
olmak kesinlikle bambaşka bir deneyimdi.   

2009 > 2013  

 

       Mayıs 2016 itibariyle Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe 

dil çiftlerinde freelance çeviri hizmeti vermeye başladım. İngiliz 

Dili ve Edebiyatı okumanın getirdiği avantajla ifade 

zenginliğinin önemli olduğu ve yazınsal değerin ağır bastığı 

işlerin altından zorluk çekmeden kalkabildim. Lisans eğitimim 

sırasında hepsi birbirinden saygın akademisyenlerden almış 

olduğum 5 çeviri dersi beni bu alanda çalışmaya teşvik etti ve bir 

nevi potansiyelimi açığa çıkardı. Hedeflerim; Şu anki uzmanlık 

alanlarıma yenilerini eklemek, Almanca ve İspanyolca çeviri 

yapabilecek düzeye gelmek ve kendime çeviri alanında uzun 

soluklu bir kariyer planı çizmek. 

 YETENEKLER 

Bilgisayar 

Yabancı Diller 
 

• Microsoft Office 
Programları; 

o Word (ileri) 
o Excel (orta) 
o PowerPoint (ileri) 

• CAT Tools; 
o MemoQ (orta) 
o Trados (orta) 

 
 • İngilizce (ileri) 
• Almanca (orta) 
• İspanyolca (başlangıç) 

REFERANSLAR 

▪ Dr.Öğr.Üyesi Nisa Harika 

GÜZEL KÖŞKER 

nkosker@ankara.edu.tr 

▪ Öğr. Gör. Dr. Hakan 

CANGIR   
hcangir@ankara.edu.tr 

UZMANLIKLAR 

• Sosyal Bilimler Çevirisi 
• Edebi Çeviri 
• Akademik Çeviri 
**Finansal, Ticari, Teknik, Medikal Çeviri 

alanlarında ve Hukuk Çevirisinde  de 

uzmanlaşmayı hedefliyorum. 

 

 

SERTİFİKALAR 

• 2017-2018 Ankara 
Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi 
Pedagojik Formasyon 
Programı Sertifikası 
(İngilizce Öğretmenliği)  

▪ Prof. Dr. Nazan TUTAŞ 

ntutas@ankara.edu.tr 
 

▪ Dr.Öğr.Üyesi Seda 

PEKŞEN 

speksen@humanity.ankara
.edu.tr 
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