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BİLGE HAS-BIYIKLI’NIN KONUŞMA NOTLARI 
 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştay kapsamında gerçekleşen 

‘Konferans Tercümanlığı’ konulu oturumda yaptığım konuşmaya dayanarak 

hazırladığım bu yazı, konferans tercümanlığı bağlamında ‘B’ dilinin önemini ve 

meslek örgütümüz Türkiye Konferans Tercümanları Derneği’ni (TKTD) ele 

almaktadır.  

 

‘B’ DİLİ NEDİR, NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR? 
Konferans tercümanlarının dil sınıflandırması; ‘A’, ‘B’ ve ‘C’ dili olarak 

yapılmaktadır. Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği AIIC ve TKTD’nin 

benimsediği tanıma göre:  

A dili: Tercümanın ana dilidir (ya da ana diliyle aynı seviyede hakim olduğu herhangi 

başka bir dildir). Bütün diğer çalışma dillerinden bu dile doğru tercüme yapılır.  

B dili: Tercümanın ana dili olmamakla birlikte, mükemmel bir şekilde hakim olduğu 

dil ya da dillerdir. Tıpkı A dilinde olduğu gibi, tüm diğer çalışma dillerinden bu dile 

doğru tercüme yapılır.  

C dili: Tercümanın eksiksiz anladığı ve A ve B dillerine doğru tercüme ettiği dil ya 

da dillerdir. 

 

Çok ender görülen durumlar dışında her tercüman en az bir ‘A’ diline sahiptir. 

Çalışma dilleri arasında yalnızca ‘A’ ve ‘C’ dilleri olan tercümanlar olduğu gibi 

yalnızca ‘A’ ve ‘B’ dilleri olanlar da bulunmaktadır.  

 



Konferans tercümanlığı bağlamında ‘B’ dilinin sahip olduğu önemi anlatmak için şu 

benzetmeden yola çıkabiliriz; havacılık sektöründe pilot eğitimlerinin en önemli 

unsurlarından biri, hava trafik kontrolörü ile pilot arasında geçen telsiz 

konuşmalarının eksiksiz şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Pilotların pek çoğu 

anadilleri olmayan bir dili yani İngilizceyi iletişim dili olarak kullanmakta ve 

kendilerine telsizden verilen talimatlar da yine bu dilde olmaktadır. Anlık performans 

ve stres yönetimi becerilerinin ön plana çıktığı bu meslekte İngilizce iletişim 

becerileri hayati öneme sahiptir.  

 

Aynı şekilde konferans tercümanları da çok dilli toplantılarda ana dilleri dışında bir 

dile yani ‘B’ dillerine doğru tercüme yaparken, diğer kabinlerde çalışan 

meslektaşlarına röle verdikleri için kilit bir rol oynamaktadır. Tüm kabinlerin tercüme 

performansı bu durumda, ‘B’ diline röle veren tercümana bağlıdır. ‘B’ dilinden ‘A’ 

diline doğru tercüme yaparken de eksiksiz anlama becerisi gerekmektedir.  

 

Sadece iki dilli toplantılarda ise, ‘B’ diline doğru çalışan tercümanın performansı; 

delegelerin konuyu anlayabilmeleri ve kendilerini tercüman vasıtasıyla ifade 

edebilmeleri açısından hayati öneme sahiptir.  

 

Bu konuya tercüme hizmetinden yararlananlar yani delegeler açısından bakıldığında, 

özellikle ‘B’ dili bağlamında şu unsurların çeviri kalitesi açısından ön plana çıktığı 

görülmektedir; doğruluk, tutarlılık, ses kalitesi ve anlamayı zorlaştırmayan, rahat 

dinelebilir bir aksana sahip olmak. 

 

İngilizce dilinden yola çıkacak olursak; örneğin Avrupa’da günümüzde artık 

delegelerin pek çoğu İngilizce konuşmaları, bir aracıya gerek olmaksızın 

anlayabilmektedir. Ancak takip etmekte zorlandıkları durumlarda simultane çeviriyi 

dinlemek için kulaklık takmakta ve ancak çeviri kalitesinin çok iyi olması halinde 

dinlemeye devam etmektedirler. Dolayısıyla, konferans tercümanının çalışma dilleri 

ne olursa olsun, güçlü bir ‘B’ diline sahip olması önemlidir.  

 

Bunun için herşeyden önce güçlü bir ‘A’ diline sahip olmak gerekir. Ayrıca ‘B’ 

olması arzu edilen bir dilin, halihazırda ‘B’ye yakın bir ‘C’ dili olması önemlidir. 



Bunun yanı sıra kabin içinde ve dışında egzersizler yapılabilir. O dilin konuşulduğu 

ülke halkıyla ortak kültürel, sosyal, psikolojik tecrübe edinmiş olmak önemlidir.  

 

‘B’ dili gelişimine katkıda bulunabilecek bazı alıştırma ve fikirler:  

• Gölgeleme (shadowing) : Geliştirilmek istenen dili, anadili olarak konuşan iyi 

bir konuşmacının ses kaydından yararlanarak o dilin seslerini, ritmini, 

melodisini rahatlıkla takip edebilene dek adeta bir ‘papağan’ gibi duyduğunu 

tekrarlama egzersizi yapılabilir. Daha sonra duyduklarınız ile ağzınızdan çıkan 

söz arasındaki zaman farkını arttırarak (Ear-Voice Span) ve mesajı farklı 

kelimelerle ifade etmeye çalışarak egzersiz daha zorlayıcı hale getirilebilir. Bir 

de konuşma organlarınızın fizyolojik olarak zorlandığı sesler varsa, bu seslere 

odaklı egzersiz yapılabilir.  

• Temel eğitim programında yer alan ders konularını (çok detaylı olmasa da) 

‘B’ dilinde de öğrenmek gerekir. Özellikle orta okul derslerine odaklanılabilir 

(örn: coğrafya, tarih, sanat tarihi vb.) 

• O dilin konuşulduğu ülkede yaşamak (veya mümkün olduğunca uzun vakit 

geçirmek. Örn: öğrenci değişim programları)  

• Not defteri taşıma alışkanlığı edinip gün içerisinde karşılaşılan deyimleri, 

ifadeleri kaydetmek ve aktif olarak kullanmaya çalışmak. 

• Ezber yapmak: güzel bir şiir veya iyi hazırlanmış bir konuşma metnini cümle 

cümle veya paragraf bazında ezberlemek.  

• Yeniden ifade etme: Amacınıza uygun şekilde seçilmiş bir metni okuyup, aynı 

mesajı farklı ve size ait ifadelerle yeniden yaratabilmek.  (bu alıştırmalar, 

meslektaşım NATO Kıdemli Konferans Tercümanı Chris Guichot de Fortis’in 

pratik önerilerine dayanarak sunulmuştur.) 

 

Konferans tercümanlığı bağlamında ‘B’ dili kullanımı açısından kaçınılması gereken 

bazı durumlar da vardır. Örneğin:  

• Tutarsızlık: hem aksanınızda hem hitap şeklinizde tutarsızlıklardan kaçının.  

• ‘Şık’ olma iddiasıyla veya ‘gösteriş yapma’ amacıyla doğal olmayan ifadeler 

kullanmaktan kaçının.  

• Kendi sınırlarını bilmemek:  Mükemmel derecede anlamış olmanıza rağmen 

kendi sınırlarınız ölçüsünde ‘B’ dilinize aktaramayacağınız ifadeleri çevirirken 



büyük bir hataya düşmemek için basit ve anlaşılır şekilde tercüme yapmak en 

iyisidir.  

Ayrıca işverenlerin bir tercümanı ‘A’ dilinden ‘C’ diline doğru çalışmaya 

zorlaması halinde, işveren bilmese de konferans tercümanı kendi sınırlarını 

bilmelidir. Aksi takdirde hem kendi değerini hem de yaptığı işin değerini 

düşürme riskiyle karşı karşıyadır. Kaliteli ve profesyonel iletişimi 

sağlayamayacağı durumlarda tercümanın sınırlarını bilmesi çok önemlidir.  

 

 

‘B’ dilinize ve mesleğinizin çeşitli yönlerine yaptığınız yatırım kadar sizi çevreleyen 

koşullar, piyasa dinamikleri, meslektaş/işveren ilişkileri ve çalışma koşulları da 

mesleğinizi etkiler. Bu açıdan sunumun ikinci kısmında, Türkiye’de meslek 

örgütümüz Türkiye Konferans Tercümanları Derneği ele alınmaktadır.   

 

 

TKTD  

 

Kuruluş tarihi 1969 olan Türkiye Konferans Tercümanları Derneği’nin amacı; 

• Meslek erbabının hak ve sorumluluklarını belirlemek,  

• Bunları uygulamada takip etmek, 

• Meslek erbabının sürekli gelişimine katkıda bulunmak; 

• Meslektaşlar arası dayanışmayı sağlamak ve  

• İlgili meslek grubunu dışarıya karşı temsil etmek, mesleği tanıtmaktır.  

 

TKTD’nin mevcut üye sayısı 109, aday adayı sayısı ise 14’tür. 1069-2014 yılları 

arasını gösteren grafiğe bakıldığında özellikle son on yılda üye sayısında ciddi bir 

artış olduğu görülmektedir. Ayrıca AB’ye akredite ve Türkiye’de yerleşik 35 

tercümanın tamamı TKTD üyesidir.  Türkiye’de yerleşik 35 AIIC üyesinin (AIIC TR 

Bölgesi) tamamı TKTD üyesidir. Türkiye’deki 2 AB Mükemmeliyet Merkezi’nde ve 

1 EMCI üyesi yüksek lisans programında ders veren konferans tercümanlarının 

tamamı TKTD üyesidir.  

 

TKTD’nin esas aldığı çalışma koşulları şu konuları ele almaktadır:  



o Tercümanın donanımı 

o Gizlilik 

o Tercüme ekibinin mesleki referansları 

o Tercümanlık Hizmetleri Sözleşmesi  

o Tercüman duyduğunu çevirir 

o Tercüme Süresi ve Tercüman Sayısı 

o Görev kapsamı 

o Eşit işe eşit ücret 

o Telif hakkı 

o Doküman temini 

o Ses ve görüntü kaydı 

o Kabin ve teknik donanım standardı 

o Ulaşım ve konaklama 

o Yol günü ve boş gün tazminatı 

o Konferans sahibi ile tercümanın doğrudan teması   

(Daha fazla bilgi için: http://tktd.org/wp/?page_id=41) 

 

 

Konferans tercümanlığı mesleğiyle ilgili bilgi veren, tecrübe paylaşan ve kaynak 

sunan bazı internet siteleri:  

• TKTD resmi sayfası www.tktd.org 

• AIIC resmi sayfası www.aiic.net 

• AIIC’in kurduğu ve konferans çevirmenliği ile ilgili yüzlerce soru ve cevap 

içeren interpreting.info 

• Öğrenci ve yeni mezunlara yönelik yazılar için AIIC Vega Ağı sayfası 

www.aiic.net/vega  

• Avrupa Komisyonu Sözlü Çeviri Genel Müdürlüğü sayfası 

ec.europa.eu/dgs/scic  

• Öğrenciler için eğitim malzemeleri interpreters.free.fr 

• Speech Repository (ec.europa.eu) 

 

Ayrıca bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz:  

 



www.facebook.com/TKTD1969 

www.twitter.com/TKTD1969  

 

 

Son olarak, Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim Bölümü öğrencilerini bir araya getirip 

Konferans Tercümanlığı mesleğiyle ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımını mümkün kıldığı 

için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkürü borç bilir, hem çalıştayın hem de çalıştay 

sonuç kitapçığının mesleğe ilgi duyan herkese faydalı olmasını temenni ederim.  

 

 

 


