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KONFERANS TERCÜMANLARI DERNEĞİ 40. YILINI 

VE “TÜRKİYE” ADINI ALIŞINI KUTLUYOR 

 

Halk arası da simültane çeviri yapanlar  olarak ili e  ko fera s ter ü a lığı esleği i  ülke izde 4  yılı aşkı  ir 
geç işi olduğu u iliyor muydunuz?  

 

Ko fera s Ter ü a ları örgütle iyor... 
Türkiye’ i  ilk ko fera s ter ü a ları 1960’lı yıllarda Ko fera s Heyeti i  sağladığı i kâ larla eğitildiler ve kongre 

turiz i i  he üz geliş ediği ir dö e de az sayıda ko fera sta görev aldılar. 6  yılı da ise Türkiye’nin ilk AIIC 

Uluslararası Ko fera s Ter ü a ları Der eği  üyesi rah etli Hasa  Ak ele ’i  girişi iyle Ko fera s Ter ü a ları 
Der eği kuruldu.  

 

40 Yıllık ir Meslek... 40 Yıllık ir Der ek... 
 yılı da te sil gü ü ü ge işleterek Birleşik Ko fera s Ter ü a ları Der eği BKTD  adı ı ala  der eği  üyeleri, 

her yıl düze le e  yüzler e topla tıda pek çok dilde ko fera s ter ü a ı olarak görev aldılar. E  üst düzeydeki resmi 

görüş elerde görev yaptılar. 6 yılı da Uluslararası Konferans Ter ü a ları Der eği AIIC’in Türkiye Bölgesini 

kurarak uluslararası ala da eslektaşlarıyla uluştular. Böylece, 4  yıl so ra  kişiye yakı , saygı  ve ta ı a  bir 

camia haline geldiler. 

 

BKTD Türkiye Ko fera s Ter ü a ları Der eği  (TKTD) oldu…  

Mesleği  örgütle eye aşla ası ı  4 . yılı utlu ir ha erle taçla dı. İçişleri Baka lığı, BKTD’ i  aşvurusu üzeri e, 
Dernekler Kanununun 28. maddesine istinaden Mart 2010’da  iti are  der eği  adı ı  BKTD yeri e Türkiye 

Ko fera s Ter ü a ları Der eği   (TKTD) olarak değiştirilmesine resmen izin verdi. İçişleri Baka lığı ı  ilgili diğer 
kuru  ve kuruluşları  da görüşleri doğrultusu da verdiği u karar, Der eği  Türkiye’de ko fera s ter ü a lığı ı 
te sil ede  tek eslek örgütü olduğu u da tes il et iş oldu. 

 

Kutlama partisi 

TKTD, he  kuruluşu u  4 . yılı ı kutla ak hem de ye i adı ı tüm sektöre gururla duyurmak üzere 9 Temmuz Cuma 

akşa ı Nişa taşı Sofa Otel’de bir kokteyl parti düzenliyor. Kokteyle TKTD ve AIIC Türkiye Bölgesi üye ve yöneticilerinin 

ya ı sıra, AIIC Başka ı Be oît Kre er ve Avrupa Parla e tosu Çeviri Biri i Başka ı Olga Cos idou da katıla aklar. 
 

AIIC PriMS Topla tısı 
10-11 Temmuz’da ise, İsta ul, dü ya ı  dört ir tarafı da  gele  ko fera s ter ü a ları ı  katılı ıyla düzenlenecek 

Uluslararası Ko fera s Ter ü a ları Der eği AIIC’in Serbest Piyasa Komitesi PriMS’i  Güz Dö e i Topla tısına 

evsahipliği yapa ak. 

  

Saygıları ızla, 
Türkiye Ko fera s Ter ü a ları Der eği 
 

Bilgi için: Seher Kumbaroğlu, TKTD Başka  Yardı ısı 
Tel: 0532 4971167 

tktd@tktd.org 

www.tktd.org 
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