
 

KONFERANS TERCÜMANLARINA SIK SORULAN SORULAR 

1) Soru: TKTD olarak üyeniz olmayan tercümanlara performans yükseltme kursları 

düzenliyor musunuz? 

Cevap: Biz TKTD olarak kabin adabı, ardıl çeviri becerileri, AB kurumları vb konularda 

eğitimler düzenledik fakat TKTD, genel performans artırıcı bir eğitim veremez çünkü genel 

performans kısa bir kursla artırılamaz. Yani uzun vadeli bir eğitim programı gerekir. Bizim 

yaptıklarımız hep yarım günlük, bilinenlerin hatırlatılması niteliğinde seminerlerdi. Kaldı ki, 

zaten bizim öncelikli olarak teşvik etmek istediğimiz şey; konferans tercümanı mesleki anlamda 

kabul edilebilir seviyedeyse, deneyimi varsa derneğe üye olması ve meslek örgütünün sağladığı 

ek hizmetlerden faydalanmasıdır.  

2) Soru: Bu işi yapmak için Bilkent ve Boğaziçi'nde master mı yapmamız lazım? 

Yapmazsak konferans çevirmeni olamaz mıyız?  

Cevap: Olabilirsiniz tabii, okuldan mezun olunca yetkinliğinizi bir meslek örgütüne ya da AB’ye 

kanıtlayabilir, üye ya da akredite olabilirseniz kimse size engel olmayacaktır ama konferans 

çevirisinde yetkin değilseniz, başka bir meslekte de bilginizi kullanabilirsiniz. Medyada dış 

haberler, toplum çevirmenliği, dil eğitmenliği, editörlük vs. gibi başka meslekler de olabilir. 

Önemli olan güçlü yönlerinizi ve zayıf yönlerinizi gerçekçi olarak bilmenizdir. 

Piyasanın yüzlerce konferans tercümanına ihtiyacı yok, halihazırda zaten rekabetçi bir 

piyasa var ve rekabet daha da artacak, o yüzden bu rakiplerin arasından sıyrılıp öne geçebilmek 

için de kişinin bundan sonra ekstra bazı yetkinlikler sunması gerekir, örneğin artık tek dilli 

olmak yetmemektedir.  

 

3) Soru: Beyin hücreleriniz öldüğü için mahkemede tanıklığınızın kabul edilmediği doğru 

mu? 



Cevap: Şehir efsanesi! Tam tersine büyüklerimiz çakı gibiler çünkü hareket fiziksel olarak 

ayakta tutuyor, çeviri de beyin egzersizi yerine geçiyor. 

4) Soru: Ne kadar kazanıyorsunuz? 

Cevap: Ne kadar çalışırsak o kadar! Öncelikle burada bir rakam telaffuz edemeyiz çünkü 

dernekler kanununa göre derneklerin fiyat konularına girmeleri yasak. Biz de bugün derneği 

temsilen burada bulunduğumuz için bir rakam telaffuz etmemiz doğru olmaz. Ama tabii ki bu 

soru son derece anlaşılır. Gelir konusunda şöyle diyebiliriz: Mesleğe girdiğimizde deneyim 

kazandıkça daha çok çalışmaya başlıyoruz ve böylece gelirimiz yıllar geçtikçe artıyor. Ancak bu 

artış çalıştığımız toplam gün sayısına bağlı. Farklı mesleklerdeki arkadaşlarımız kariyerlerinde 

ilerledikçe gelirleri artıyor, bizde ise kıdemden dolayı ekstra bir ödeme yapılmıyor. Sadece 

kıdemden kaynaklanan deneyimimiz sayesinde işveren tarafından daha fazla tercih edilir 

oluyoruz ve gelirimiz ancak böyle artabiliyor.  Yine akılda tutulması gereken bir ayrıntı da şu: 

Bu iş sürekliliği olan bir iş olmadığı için istikrarlı gelir vaat eden bir iş değil. Ayrıca sektör doğal 

afet yılları, ekonomik kriz ortamları vb gelişmelerden hemen etkileniyor. Müşterinin ödediği 

ücret hiçbir zaman net ücret olarak düşünülmemeli çünkü bunun üzerinden yüklüce bir gelir 

vergisi ödeniyor. Serbest meslek erbabı statüsünde çalışan bir tercüman olarak Bağkur sigorta 

primlerinizi cebinizden ödüyorsunuz. Şirket kurayım derseniz masraflar daha da artıyor. Ayrıca 

şirket arabası, şirket telefonu gibi imkânlar olmadığı için bütün giderlerimizi kendimiz 

karşılıyoruz. Üzerine de özel emeklilik, özel sağlık sigortası vb. gider kalemleri ekleniyor. Yani 

sonuç olarak eğer belli miktarın üzerinde iş alabilen bir çevirmenseniz para sıkıntısı çekmezsiniz 

ama bu iş sizi zengin de etmez. Orta sınıf gelir seviyesinde kalmaya devam edersiniz. Aslında 

”başlangıçta bir başka genç tercümanla kabin kurup piyasaya girmektense deneyimli 

meslektaşların yanında pişme imkanı ve usta-çırak ilişkisinden yararlanma” önerimiz bu konuda 

da işe yarayacaktır. Çünkü size ilk kez iş geldiğinde ne kadar isteyeceğinizi kestirmek çok da 

kolay olmayabilir. 

Bu meslekte orta/orta üst gelir kategorisine yerleşirsiniz. Ne fakir olursunuz ne de zengin. Bu 

meslekte altında adam çalıştırıp onun üzerinden para kazanmak geçerli değildir. Böyle sistemler 

reddedilir. O nedenle ne kadar gün çalışırsanız,  o kadar günlük ücret alırsınız. 



Yine fikir vermesi için şu örneği verelim: 20’li yaşlarda sizinle aynı dönemde mezun olup yeni 

işe girmiş ve bir kurumda başlangıç seviyesinde maaş alan bir çalışandan daha çok para 

kazanırsınız. İş günü sayısı olarak belli bir hacmi yakalamışsanız tabii. 30’lara geldiğinizde o 

insanlar yavaş yavaş çalıştıkları kurumlarda uzman ya da orta kademe yönetici olmaya başlarlar 

ve gelir seviyesi olarak sizi yakalarlar. 40’lardan itibarense onlar artık üst düzey yönetici olmaya 

başlarlar ve o aşamadan sonra hep sizin geliriniz onlarınkinin altında kalır. 

5) Soru: Piyasada alaylı tercümanların da olduğu doğru mu? 

Cevap: Evet. Ama yıllar içinde bunda bir düşüş var. Şu anda Derneğimizde okulluların sayısı 

alaylıların sayısının çok üzerinde.  

6) Soru: Bir şirkete bağlı mı çalışıyorsunuz? 

Cevap: Konferans tercümanı maaşlı eleman değildir. Piyasada iki tür çalışma şekli var: 1) Bir 

şirkete bağlı çalışanlar (bu şirketlere bazen sekretarya da denir). Bunlar serbest meslek erbabı 

statüsünde (yani freelance) çalışırlar; şirketin kadrolu elemanı değillerdir. Şirket ve ofis bir 

iletişim noktası vazifesi görür ve oraya gelen işler o grupta yer alan tercümanlar arasında 

paylaşılır. 2) Bağlantısız (ya da bağımsız) çalışanlar. Kendilerine ait kurumsal müşterileri vardır. 

Bunların dışında yoğun sezonda kendilerine ihtiyaç duyan sekretaryaların işlerinde de 

çalışabilirler. Bazen bu tür tercümanlar tam bir sekretarya oluşturmasalar da 2 ya da 3 kişilik 

küçük gruplar oluşturabilirler. Burada şunu da hatırlatmak isterim: Sözlü çeviri becerisi ve 

eğitimi olan bir tercüman piyasada konferans tercümanlığı dışında işler de yapabilir. Örneğin 

bazı holdingler, bankalar, kimi özel okullar ve daha çok da çokuluslu firmalar özellikle yabancı 

yöneticilerinin günlük iletişim ihtiyacını karşılamak için bu profilde eleman istihdam ediyorlar. 

Bu kişi yeri geldiğinde kurum içinde yazılı çeviri yapıyor, yeri geldiğinde yabancı yöneticinin 

yanında fabrika turu yapıp onu işçilerle ya da dil bilmeyen Türk finans müdürüyle konuşturuyor. 

Yeri geldiğinde de müdürler toplantısına girip toplantıda Türkler konuşurken onun kulağına 

fısıltı çevirisi yapıyor, yabancı genel müdür konuştuğunda da Türk müdürler için ardıl çeviri 

yapıyor. Bir başka imkân da özellikle haber kanallarında tam zamanlı çalışıp dış haberler 

servisinde hem yazılı çeviri hem habercilik yapıp hem de arada yayınlarda gerektiğinde 

simultane çeviri yapmak. Bunlar ağırlıklı olarak İstanbul piyasasında mevcut olan olanaklar. 



Elbette Ankara’da da kurum tercümanı olmak mümkün; orada da daha çok bakanlıklar, elçilikler 

vb resmi kurumlar çevirmen istihdam ediyor. 

7) Soru: Size her zaman önceden metin veriliyor mu? 

Cevap: Maalesef hayır! Toplantıların yaklaşık yarısında önceden metin görürüz. Bazı toplantılar 

ise doğası gereği buna zaten imkân tanımaz. Örneğin herkesin doğaçlama konuşacağı bir 

yuvarlak masa toplantısı tartışma şeklindedir ve ortada zaten bir metin yoktur. Konferanslarda 

ise genellikle önceden hazırlanmış metinler olmasa da en azından Powerpoint formatında 

sunumlar vardır ve bunları önceden mutlaka istemek gerekir. Bu hem tercümanın önceden 

konuya ve terimlere aşina olmasını sağlar hem de eğer gerçek bir yazılı metin varsa ve o 

konuşmacı konuşmak yerine kürsüden metnini “okumaya” kalkışırsa (ki bu çok da az rastlanan 

bir durum değildir!), o zaman tercüman metinden bakarak çeviri yapar ve bu da işin sağlıklı 

olması açısından çok daha iyidir. Yalnız, unutmamalı ki sözlü çeviri yapan bir kişi hiçbir zaman 

yüzde yüz oranında yazılı metne güvenemez çünkü hem her zaman metin yoktur, hem de metin 

olsa da mutlaka toplantının soru-cevaplı kısımlarında metin devre dışı kalır ya da konuşmacı 

metni okurken birdenbire aklına gelen başka şeyleri de söyler. Kaldı ki sözlü çeviride esas olan 

ne duyduğunuzdur. Gördüğünüzü değil, duyduğunuzu çevirmekle yükümlüsünüzdür. O yüzden, 

konuşmacının söyledikleri esastır; size önceden verdiği metinde ya da sunumda ne yazdığı değil. 

Metin burada yalnızca yardımcı bir araçtır. Zaten çoğu kez metinden sapmalar olur ve sizin bunu 

metinden çeviri yaparken takip etmeniz gerekir. 

8) Soru: İleride sözlü çeviri yapabilmek için şimdiden ne yapmalıyız? Kendimizi nasıl 

geliştirelim? Evde kulaklık takıp CNN’i çevirmek vb. işe yarar mı? 

Cevap: Çok şanslı bir dönemde yaşıyorsunuz! Başta Internet olmak üzere yazılı ve görsel medya 

emrinize âmâde! Bol bol yabancı dilde yayın dinleyin ve izleyin. Ama öyle sadece “pasif” 

konumda dinlemek, izlemektense, “aktif” öğrenme çabası sarf etmek gerek. Yani film 

seyrediyorsanız bilmediğiniz bir kelime duyduğunuzda sesli tekrar edin, bir bloknota not alın, 

sonra gidip neymiş bakın vs. Aynı şey şarkı dinlediğinizde de geçerli: Şarkılara yüksek sesle 

eşlik etmek ya da kitabı yüksek sesle okumak, kaydetmek, ‘native’ bulunabilirse ‘native’e, yoksa 

yabancı dili iyi birine dinletmek.... kısacası, pasif değil aktif maruziyet önemli. Yalnız, CNN vb. 

kanallardaki haberleri evde simultane çevirmeye çalışmak pek iyi bir fikir değil çünkü konferans 



konuşması değil haber oldukları için hızlılar ve bu da moralinizi bozabilir. Artık internette 

herhangi bir şifre gerektirmeyen sayfalarda konuşma çok, bakanlıkların, yabancı bakanlıkların, 

uluslararası örgütlerin vb. sitelerine bakabilirsiniz. Bir de sadece CNN (Amerikan İngilizcesi) ya 

da sadece BBC (İngiliz İngilizcesi) dinlemeyin; duyduğunuz İngilizcede çeşitlilik olsun çünkü 

konferanslarda her türlü aksanı duyuyor insan. Bu arada Türkçenizi de ihmal etmeyin: İnsanlar 

hep bu konuda yabancı dil üzerinde dururlar ama A diline hakimiyet de çok önemlidir. 

Anadilinizde de nitelikli metinler okuyup hem sözcük dağarcığınızı hem de ifade gücünüzü 

geliştirin. Fakat yabancı dilinizdeki/dillerinizdeki eksikler eğer çok önemli boyuttaysa, 

hocalarınız da size bu yönde geribildirimde bulunuyorlarsa bu sorununuzu daha radikal önlemler 

alarak mesleğe atılmadan önce halletmeniz gerekir. Böyle bir durumda 20’li yaşlarda daha 

özgürken ve evlilik, çocuk gibi kısıtlayıcı bağlarınız yokken örneğin yurtdışına gidip bir süre 

yaşamanızı tavsiye ederiz. Bunu bir yüksek lisans programıyla da birleştirebilirsiniz. Yoksa bu 

önemli boyuttaki eksiklikler sizi meslek hayatınız boyunca eteklerinizden tutup aşağı çeker. 

İmkânlarınızı zorladığınız halde bunu yapamıyorsanız bol bol okumak ve dinlemek gerek tabii. 

Bu arada televizyonda izlediğiniz programlarda çeşitlilik olmasında da fayda var: Sadece haber 

programları yetmez. Örneğin sit-com’larda kullanılan dili de anlayabilmek gerekir.  

9) Soru: Herkes simultane çeviri yapabilir mi? / Simultane yetenek işi midir? 

Cevap: “Multi-tasking” herkeste olmayabilecek bir yetenek/farklı bir beyin işleme şekli. Ama 

aynı şey sayısal zeka için de geçerli… Bizim işimiz de bir tür yetenek/zekâ türü gerektiriyor. 

Ama tabii eğitim ve pratik yapma, yani deneyim boyutunu unutmamalı. 

10) Soru: Peki ya bilmediğiniz bir kelime çıkarsa? Hiç mi çıkmıyor? 

Cevap: Mesajı anlamlandırırken bağlam önemli, sözlü çeviride yaşanabilecek zorluklar için özel 

''Başa çıkma stratejileri / Coping Strategies'' var, zaten iki kişi çalıştığımız için meslektaşımızdan 

yardım alabiliyoruz ve her toplantıdan önce ön hazırlık yapıyoruz. Bir de çoğu bölümün 

müfredatında olan etimoloji, leksis gibi öğrencilerin okurken nefret ettiği derslerin sonradan işe 

yaradığı da bir gerçek.  

11) Soru: Toplantı öncesinde nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? 



Cevap: Tercümana en çok yararı dokunan şeylerin başında önceden edinilmiş bilgiler gelir; yani 

hem genel bilgi birikimi, hem de o toplantı için önceden yapılan hazırlıklar. Toplantı öncesinde 

aynı konuyla ilgili elimizde mevcut (önceki toplantılardan biriktirilmiş) terminolojiyi gözden 

geçirmek, varsa gönderilen materyali okumak ve internetten yararlanmak gerek. O konuda 

Türkçe ve İngilizce makaleleri karşılaştırmalı olarak okuyup neye ne dediklerini tespit etmek de 

mümkün. 

Örneğin Türkiye piyasasına yeni giriş yapan bir yabancı ilaç firmasının Amerikalı yetkilisinin 

Türk basın mensupları için yaptığı konuşmayı çevirdiğinizi düşünün. Konuşmacı, firmanın 

sadece 2 alanda ilaç ürettiğini, bunların da dermatoloji ve nöroloji olduğunu söyler. Daha 

doğrusu sessel olarak öyle söylemiş gibidir. Bu kişi kelimeleri yutarak ve hızlı konuşan bir 

Amerikalı olsun. Bir önceki akşam internetten firmanın sitesine girip araştırmanızı yaptıysanız 

firmanın dermatoloji ve üroloji ilacı ürettiğini okumuşsunuzdur. Böylece konuşmacının nöroloji 

değil, aslında üroloji dediğini anlarsınız. Yoksa gazeteciler çeviriden dinleyerek ertesi gün “X 

ilaç firması dermatoloji ve nöroloji ilacı yapıyor” diye haber yazarlar. Halbuki firmanın hiç 

nöroloji ilacı yok! Düşünsenize: “IBM bulaşık makinesi üretiyor” demek gibi bir şey. İşte bu 

yüzden ön hazırlık çok ama çok önemli. 

12) Soru: Çevirmenlerin belirli konularda uzmanlaşması gerekir mi/uzmanlaşma var mı?  

Cevap: Hayır konferans çevirmenleri belirli konularda uzmanlaşmıyorlar, yani uzmanlaşma yok. 

Bugün piyasada petrol/gaz boru hatlarından kardiyolojiye, halter sporundan krom alüminyum 

çatı kaplamalarına hatta tavukçuluğa kadar çok geniş bir yelpazede konferans düzenleniyor. 

Takdir edersiniz ki bir konferans çevirmeninin her konuda uzman olması mümkün değildir. Aynı 

şekilde her bir uzmanlık alanında uzman konferans çevirmenlerinin bulunması da mümkün 

değildir. O yüzden konferans çevirmeni olarak bizlerden her konuda çeviri yapmamız beklenir. 

Açıkçası “ben şu alanda uzmanım sadece bu konuyla ilgili konferanslara giderim” gibi bir şey 

deme lüksümüz de yok. Çünkü her gün her konuda konferans düzenlenmediği için böyle 

dediğimiz takdirde yılda sadece üç beş gün çalışma riskimiz de var. Tabii ki belli bir alanda 

uzmanlığınız varsa bu o konuyla ilgili konferanslarda işinize çok yarayacak, size inanılmaz 

kolaylık sağlayacaktır. Fakat bir konferans çevirmeni her konuda uzman olamayacağı için 

gerekli hazırlığı yaparak farklı alanlarla ilgili konferanslarda çeviri yapar.  



13) Soru: 150 gün ehil çevirmenlerle (dernek üyesi çevirmenlerle) çalışıldıktan sonra 

derneğe üye olunuyor ama bu dernek üyeleriyle nasıl çalışacağız? 

Cevap: Birincisi, artık adayların iş günlerini dernek üyeleriyle doldurmaları gerekmiyor. 

İkincisi, yine de baştan doğru kişilerle, yani onlara yol gösterebilecek, çalışma koşullarını 

öğretebilecek kişilerle çalışabilmeleri için de deneyimi daha az olanlara aday adaylığı statüsünü 

yarattık. 

14) Soru: Bazı okullarda ‘screening’ sınavı yapılması, bazılarında yapılmaması hakkında ne 

düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir sınavdan geçmemiş bir kişi bu işi yapamaz mı? 

Cevap: Bu konuda TKTD’nin ne düşündüğü belirleyici değil çünkü buna her akademik kurum 

kendi yapısı içinde karar veriyor. Ama burada asıl belirleyici olan, mesleği yapabilmek için 

önkoşulların ve temel yetkinliklerin neler olduğu. Genç bir konferans tercümanı adayının 

kendine sorması gereken soru, konferans tercümanının sahip olması gereken yetkinliklere sahip 

olup olmadığı ya da bunlara sahip olmak için ileride (dilini geliştirme çabaları vb) geçmesi 

gereken belli aşamaları geçip geçemeyeceği sorusuna dürüst ve gerçekçi şekilde verdiği cevap. 

17) Soru: Bazı üniversitelerde öğrencilerin bir sınavdan geçirildiğini ve bu sınav sonucuna göre 

simultane ve yazılı olarak ayrıldığını biliyoruz. Bu, birbirine denk puanlar alarak o bölüme giren 

öğrencilerin eşit eğitim almasını önleyen ayrımcı bir uygulama değil mi? Herkese kabine girme 

hakkı eşit olarak verilse öğrenciler zaten yapıp yapamayacaklarını görecekler ve 

yapamayacakları bir iş üzerinde ısrarcı olmayacaklar. 

Cevap: Yazılıdan mezun olan öğrenciler de simultane dışı sözlü çeviri işlerinde çalışabiliyorlar. 

Bir de, o okulların yaklaşımı şöyle: Tıpkı konservatuar sınavlarında olduğu gibi yeteneği olan 

öğrencileri seçip bunun eğitimini onlara vermeyi, o gruba konsantre olmayı tercih ediyorlar. 

Böylece öğrenciyle tek tek ilgilenmeyi gerektiren bir branşta o öğrencileri hedeflemeye 

çalışıyorlar. Yani müzik kulağı olmayan öğrenciyi de şan sınıfına koymuyorlar.   

18) Soru: Öğrenciler bazı üniversitelerde savunulan aptitude (yatkınlık) testinin yapılacağı gün 

kötü bir gün geçiriyorlarsa, ömür boyu yapacakları mesleği etkileyecek olumsuz bir karar ile 

simultaneye seçilmeyebilirler. Bu adil mi? Geri dönüşü var mı? 



Cevap: Öğrenci önceden başka sözlü çeviri dersleri aldığı için hocaları zaten normal 

performansının altında olduğunu fark edip başka bir şans vereceklerdir. Yani İngilizceye doğru 

yerine Türkçeye doğru olan kısma öncelik vermek, başka metinlerle yeniden dinlemek gibi. Ama 

yok eğer gerçekten de performansı sırf o gün gününde değil diye gerçekten bu tanınan şanslara 

rağmen çok kötüyse orada başka bir sorun var demektir. Yani kötü gününde olmak performansını 

o kadar çok etkiliyorsa ileride meslek hayatında da zorluk çeker. Çünkü yarın bir gün gerçek 

hayatta da havasında ya da formunda olmadığı günler kalkıp konferansa gidip belli bir 

performansı tutturarak işini yapmak zorunda kalacak. 

 

19) Soru: Bizim de dersimize konferans tercümanı giriyor. Onlar derneğe üye değil ama bu 

işi yapıyorlar. Niye üye değiller? 

Cevap: TKTD bu işi profesyonelce yapan çevirmenlerin tümünü çatısında barındırmasa da, 

temsil etmektedir. TKTD üyesi olmayan meslektaşlarımız için de standartların yükseltilmesi, 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi vs misyonlarını taşıyoruz. Örneğin sayemizde kabin 

standartları iyileşti ve bu kabinleri onlar da kullanıyorlar. Nitekim AIIC’te de bu böyledir. AB, 

BM gibi kurumlarla toplu çalışma koşulları müzakereleri yaptıklarında AIIC üyesi olmayanlar da 

bu koşullardan yararlanır. Bir de biz TKTD olarak zaten üyemiz olmayan meslektaşlarımızla 

dirsek temasını kesmiyoruz. Onlar da yavaş yavaş üyemiz oluyorlar. 2005-2009 yılları arası üye 

sayısındaki hızlı artış trendi de bunu gösteriyor zaten. Ancak bir çevirmenin TKTD üyesi olması 

için yerine getirmesi gereken bazı koşullar var. Örneğin belli bir çalışma gününü çalışma 

kurallarına uygun olarak doldurmuş olmak, etik kurallara uymak ve her dil için dernekten iki 

kişinin imzasını almak gibi. Bu koşulları yerine getiren meslektaşlarımız başvurmaları halinde 

üye olabiliyorlar. Aday Yeterlik Kurulumuz (AYK) bu başvuruları titizlikle değerlendiriyor. 

20) Soru: İşverenin gözünde bu mesleğin saygınlığı var mı? 

Cevap: Meslek kuralları uzun yılların tecrübesiyle oluşturuldu ve ödün vermeden bu kuralları 

uygulamaya çalışıyoruz. İşveren kuralları başta anlamlı bulmasa da ona, çeviri kalitesini en 

yüksek seviyede tutmak için bu kurallara uymamız gerektiğini aktardığımızda işverenin tavrı 

değişiyor. Ucuza iş yaptırmaktan çok, yetkin tercümana iş vermenin önemini anlatmamız 

gerekiyor. 



21) Soru: Mesleğe başladığımda heyecanlıydım dediniz. Kendine güven nasıl oluştu? 

Cevap: İnsanların kulağındaki sessiniz. Bazen kameralar karşınızda. Daha güzel bir ifade veya 

daha doğru bir kelime bulma çabası hiçbir zaman sona ermese de meslekte deneyim kazandıkça, 

ortamı ve kabindaşınızı tanıdıkça daha güvenli ve sakin olabiliyorsunuz. Ancak hiçbir zaman 

‘oldum’ diyemezsiniz. Bu meslekte öğrenmenin yaşı ve limiti yok. 

22) Soru: Ön hazırlık süreci en önemli aşama. Nasıl terminoloji oluşturuyorsunuz? 

Cevap: Internet ve varsa işverenin sayfasından program/makale aramanın, konuyla ilgili son 

dönem bilimsel gelişmelerin takibi, deneyimli bir meslektaşla fikir alışverişi çok önemlidir. 

Bazen bir gün bazen bir hafta süren bu hazırlık sürecinden sonra toplantı sırasında oluşturulan 

terminoloji listesi de çok değerlidir. İşverenden program ve sunum talep etmek de aynı derecede 

önemlidir. Ne yazık ki her zaman belge temin edemesek de elimizde olanlarla hazırlanırız ve 

sonrasında da arşiv oluştururuz. 

23) Soru: Bu kadar strese rağmen neden bu mesleği yapmak istiyorsunuz? 

Cevap: Her gün yeni bir şey öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak, güncel konuları takip 

edebilmek, tek bir işkolunda yıllarını geçirmektense her gün başka sektörlerin dünyasına girip 

çıkmak, yıllarca mesaili bir işte çalışmaktansa kendi programını belirleyebilmek ve hiç bitmeyen 

okuma, çalışma, öğrenme sevgisi☺  


