
 

 

            

TÜRKİYE KONFERANS TERCÜMANLARI DERNEĞİ  

TEKNİK EKİPMAN ŞİRKETLERİYLE BULUŞTU 

Türkiye Konferans Ter ü a ları Der eği (TKTD), 13 Ocak 2017 Cuma günü konferans çevir e liği esleği i  ana 

paydaşları da  biri olan teknik ekipman şirketleri temsilcileriyle Ses Bir ‘Ki, Sound Check  adlı etkinlikte bir araya 

geldi. Uluslararası Konferans Ter ü a ları Der eği AIIC’in Türkiye Bölgesi ile birlikte organize edilen etki liğe 

İsta ul, Ankara ve Bursa’dan teknik ekipman şirketleri in temsilcileriyle TKTD üyesi olan ve henüz olmayan 

konferans çevirmenleri katıldı.   

Etki liği  açılış ko uş ası ı yapan TKTD Başka ı Bahar Çotur, Der eği  bu topla tı için teknisyen ve çevirmen, 

toplam 130 kişiyle yaptığı algı anketinin so uçları ı katılı ılarla paylaştı. Konferans çevir e liği esleği i 
Türkiye’de temsil eden tek meslek örgütü olarak paydaşlar arası iletişi i çok önemsediklerini belirten Çotur, azı 
alanlarda algı ı  iyileştiril esi için üyelerle çalışa akları ı vurguladı.  

Üç panel ve bir uzman görüşü de  oluşa  topla tı ı  TKTD Etik Kurul Üyesi Nilay Güleser Oda aş’ı  

moderatörlüğü ü üstle diği Ses, ses dediği iz nedir? Neden çevirmenler için bu kadar önemli?  aşlıklı panelinde 

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nden Prof. Dr. Ebru Diriker ve TKTD Teknik Komite Başka ı Hakan Yazgan 

sunum yaptılar. Ses kalitesinin çeviri perfor a sı da ne kadar kritik olduğu u anlatan ko uş a ılar, teknik 

ekiplerden çevirmenlerin ses hassasiyetini ciddiye al aları ı rica etti.   

Uzman Görüşü  oturumunda AIIC Teknik Konular ve Sağlık Komitesi Başka ı Klaus Ziegler, video ağla tısı 
üzerinden katıldığı topla tıda Aralık 2016’da ISO tarafı da  revize edilen eş za a lı çeviri sta dartları ve uzaktan 

çeviri için teknik şartlar hakkı da bilgi verdi. Ağırlıklı olarak teknik ekipman şirketleri temsilcilerinin katıldığı 
topla tıda verilen bilgiler büyük ilgi gördü. Güncel versiyonun Türkçesi de TKTD tarafı da  en kısa zamanda TSE’yle 

iş irliği içinde hazırla ıp teknik ekipman şirketleriyle paylaşıla ak.  

TKTD Etik Kurul Başka ı Ahu Latifoğlu Doğa ’ı  moderatör olduğu Teknik ekipman şirketleri e kulak ver  aşlıklı 
ikinci panelde Elektrooptik Konferans Sistemleri Kurucusu ve Genel Müdürü Fethi Erçin ve Consys İletişi  Global 

Satış ve Pazarlama Müdürü Mikail Başoğlu teknik ekipman şirketleri açısı da  sektörün genel tablosu hakkı da bilgi 

verdi. Panelistler sektörün en büyük eksikliği i  bir meslek örgütlerinin ulu a ası olduğu u vurguladı. Diğer 
paydaşları  gözünden  aşlıklı son panelde ise moderatör olarak TKTD Teknik Komite Eski Başka ı Kudret Süzer, 

Haliç Kongre Merkezi Satış Müdürü Berna Yaku oğlu ve Invictus Kongre Organizasyon Kurucusu ve Genel Müdürü 

Pı ar Ceyhun tarafları  beklenti ve soru ları ı tartıştı. Panelistler, bir etki liği  aşarısı için bütün paydaşları  ortak 

çaba göstermesi gerektiği in özellikle altı ı çizdi.  

Topla tı sırası da yer değiştirerek kabine giren teknisyenler ve teknik masaya geçen çevirmenler, süreci diğer 
paydaşı  gözünden deneyimleme şa sı buldular. Uzman görüşleri i al ayı, çevirmen ve teknisyenlerin karşılaştığı 
ortak sorunlar için çözüm geliştir eyi ve en iyi uygula aları paylaş ayı hedefleyen topla tı ı  sonunda katılı ılar, 
sektörün tüm paydaşlarıyla topla tı orta ı dışı da bir araya gelerek görüş alışverişi de bulunmaktan ve 

bilgilenmekten çok memnun oldukları ı ifade ettiler.  

TKTD Hakkı da  

1969 yılı da kurulan Der eği  a a ı, konferans çevirmenlerini bir araya getirerek, esleği  ülke çapı da ta ıtı ı ı sağla ak, 
çalış a koşulları ve meslek kuralları konusunda uluslararası standartlara uygun ilkeleri yerleştir ektir.  



 

 

Üye sayısı 2005’ten sonra iki katı a çıkarak 120’ye ulaş ış; 2010 yılı da Dernek, esleği  temsilini sağlaya  tek örgüt olarak 

Türkiye adı ı al ıştır. Türkiye’de yerleşik çalışa  AIIC Uluslararası Konferans Ter ü a ları Der eği  üyelerinin ta a ı ve AB 

kuru ları a akredite tüm çevirmenler TKTD bünyesinde yer al aktadır. 

Türkiye’deki iki AB Mükemmeliyet Merkezi’nde ve bir EMCI (Avrupa Konferans Çevir e liği Yüksek Lisans Progra ları Birliği  

üyesi yüksek lisans progra ı da ders veren konferans çevirmenlerinin ta a ı yine TKTD üyesidir.    


