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TKTD Uzaktan Sözlü Çeviri Anketi Sonuç Raporu 
 
Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (TKTD) tarafından konferans çevirmenlerinin 
uzaktan sözlü çeviri (USÇ) konusundaki yaklaşımlarını ve deneyimlerini anlamak 
amacıyla hazırlanan anket 05-12 Haziran 2020 tarihleri arasında Google Forms 
üzerinden yayımlanmış, 12 Haziran akşamı kapatılmıştır. Anket duyurusu TKTD sosyal 
medya hesaplarından yapıldığı gibi, TKTD üyelerine dernek e-grubu vasıtasıyla, üye 
olmayan konferans çevirmenlerine TKTD resmi e-posta hesabından e-posta ile 
gönderilmiştir. Süre tamamlanana kadar sosyal medya kanallarında ve dernek e-
grubunda iki hatırlatma yapılmıştır. Anket soruları Ek’te sunulmuştur. 
 
20 çoktan seçmeli ve açık uçlu sorudan oluşan ankete toplam 163 profesyonel 
konferans çevirmeni katılmıştır. Aşağıda, cevapların sayısal analizi, bunun işaret ettiği 
sonuçlar, çalışmanın kısıtları ve TKTD’nin bu sonuçlar ışığında planladığı adımlar yer 
almaktadır. 
 
 
 
CEVAPLARIN SAYISAL ANALİZİ 
Ankete katılan konferans çevirmenlerinin çalışma şeklinin sorgulandığı ilk soruya 162 
katılımcı cevap vermiş; 110 kişi (%67,9) bağlantısız serbest çevirmen, 40 kişi (%24,7) 
bir sekretaryaya bağlı çalışan serbest çevirmen ve 12 kişi de (%7,4) kurumda kadrolu 
çalışan olduğunu ifade etmiştir.   
 

 
 
 
 

Bağlantısız serbest çevirmen 
Bir sekretaryaya bağlı serbest çevirmen 
Kurumda kadrolu çalışan 
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2. soruya cevap veren 161 kişiden 10’u (%6,2) 0-4 yıldır, 26’sı (%16,1) 5-9 yıldır, 79’u 
(%49,1) 10-19 yıldır, 33’ü (%20,5) 20-29 yıldır, 9’u (%5,6) 30-39 yıldır ve 4’ü (%2,5) 40 
veya daha fazla yıldır konferans çevirmenliği yapmaktadır. 

 
 
 
Bu kişilerin %59,6’sı (96 kişi) mesleki bir derneğe üye iken, %40,4’ünün (65 kişi) 
mesleki dernek üyeliği bulunmamaktadır. Katılımcının hangi derneğe üye olduğunun 
sorgulandığı bir sonraki soruya verilen toplam 99 cevaba göre %90,9’u (90 kişi) TKTD 
üyesi, %34,3’ü (34 kişi) AIIC üyesi (bunlardan 4’ü sadece AIIC üyesi, 30’u hem TKTD 
hem de AIIC üyesi), %2’si (2 kişi) Çeviri Derneği, birer kişi de ÇevBir, Çeviri İşletmeleri 
Derneği ile bir kişi ANKAÇED ve ULÇEF üyesidir. 
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162 katılımcıdan 91’i (%56,2) 15 Mart’tan önce işverenin sağladığı bir mekandan 
uzaktan sözlü çeviri yapmışken, 71’i (%43,8) yapmamış. Aynı tarihten önce evden USÇ 
yapmış olanların payı %30,9 (50 kişi), yapmamış olanlarınki %69,1 (112 kişi).  
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7. soruya cevap veren 160 kişiden 102’si (%63,7) ekipman veya altyapı yatırımı 
yapmış, 33’ü (%20,6) yapmamış, 25’i de henüz bir yatırım yapmamış ama yapmayı 
düşünmektedir (%15,6).  

 
 
Birden çok seçenek işaretlenebilen bir sonraki soruya verilen cevaplara göre, yatırım 
yapılan ekipman veya altyapı kalemleri arasında kulaklık/mikrofonlu kulaklık, Ethernet 
kablosu ve internet hızı arttırma, sırasıyla %87,3 (96 kişi), %54,5 (60 kişi) ve %41,8 (46 
kişi) ile ilk üçü oluşturmaktadır. Ardından %15,5 (17 kişi) ile yeni bilgisayar/tablet, 
%12,7 (14 kişi) ile yeni modem ve %10 (11 kişi) ile UPS gelmektedir. 
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9-13. sorular çalışma günleri, bu günlerin dağılımı, çalışma koşulları ve işveren ilişkileri 
ile ilgiliydi. 162 kişiden 46’sı (%28,4) 15 Mart’tan beri hiç çalışmamışken, 86’sı (%53,1) 
1-9 gün, 17’si (%10,5) 10-19 gün, 6’sı (%3,7) 20-29 gün ve 7’si (%4,3) 30 günden fazla 
çalıştığını ifade etmiştir. 

 
 
 
Çevirmenin aynı dönemde kaç gün uzaktan sözlü çeviri yaptığı ile ilgili soruya cevap 
veren 158 kişiden 47’si (%29,7) 15 Mart’tan beri hiç evinden veya işverenin sağladığı 
mekandan USÇ yapmamış, 85’i (%53,8) 1-9 gün, 15’i (%9,5) 10-19 gün, 7’si (%4,4) 20-
29 gün ve 4’ü (%2,5) 30 günden fazla çalıştığını beyan etmiştir. 
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Hiç USÇ yapmamış olan katılımcılara birden çok seçenek işaretleme serbestliği 
verilerek nedeni sorulduğunda 48 kişiden 29’u (%60,4) teklif gelmediğini, 3’ü (%6,3) 
teklif geldiğini ama uzaktan çeviri yapmak istemediğini, 7’si (%14,6) teklif geldiğini ve 
gerekli altyapıya sahip olmadığı için geri çevirdiğini ve 17’si (%35,4) teklif geldiğini 
ama ücret ve/veya çalışma koşulları uygun olmadığı için teklifi kabul etmediğini 
belirtmiştir.  
 

 
 
Uzaktan sözlü çeviri yapanlara evden çeviri işlerinin uzaktan çeviri işlerine oranı 
sorulduğunda toplam 114 cevap alınmış ve bu katılımcılardan 70’i (%61,4) işlerinin 
%75-100’ünün, 28’i (%24,6) %25 veya daha azının, 9’u (%7,9) %50-75’inin ve 7’si 
(%6,1) %25-50’sinin evden olduğunu ifade etmiştir. 
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İşverenden talep gelmesi halinde platform/yöntem konusunda çevirmenin karar 
verme sürecine ne derece dahil olduğunu anlamak için sorulan ve birden çok seçenek 
işaretlenebilen 13. soruya verilen 140 cevaba göre örneklerin %42,9’unda (60 kişi) 
işvereni çevirmenin yönlendirdiği, %76,4’ünde (107 kişi) işverenin zaten bilgi almış ve 
karar vermiş olduğu, %12,9’unda (18 kişi) işverenin çevirmenle konuştuktan sonra 
kararını değiştirdiği ve yine %12,9’unda işverenin, çevirmenin aksi yönde görüş 
bildirmesine rağmen kendi kararını uyguladığı görülmektedir.  
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Katılımcıların anket tarihine kadar kullanmış olduğu uzaktan sözlü çeviri 
sistemi/platformu birden çok seçenek işaretleme serbestliği ile sorgulandığında 120 
cevaba göre kullanımda sıralamanın yurt dışındaki kullanım sıklığına paralel olarak 
Zoom (109 kişi, %90,8), Kudo (23 kişi, %19,2), Interprefy (17 kişi, %14,2), Interactio 
(12 kişi, %10) şeklinde olduğu görülmüştür. Seçeneklerde yer almayan ve çeviri 
özelliği bulunmayan Cisco Webex (15 kişi, %12,5), Skype (5 kişi, %4,1) ve Microsoft 
Teams (4 kişi, %3,3) gibi video konferans uygulamalarının da ya ardıl çeviri modunda, 
ya canlı yayın şirketlerinin desteğiyle veya Messenger, WhatsApp gibi mesajlaşma 
uygulamalarıyla birlikte kullanıldığı görülmüştür.  
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15. soruda katılımcılara 20’ye yakın seçenek ve bir “Diğer” seçeneği verilerek 
kendilerinden uzaktan sözlü çevirinin en olumsuz buldukları beş özelliğini 
işaretlemeleri istenmiştir. Verilen 145 cevaba göre ilk sırada çeviri sırasında 
kabindaşla yardımlaşamama/doğrudan iletişim kuramama zorluğu gelmektedir (85 
kişi, %58,6). Arkasından toplantı sahibinden kaynaklanan teknik aksaklıklar (81 kişi, 
%55,9), çevirmenden kaynaklanan teknik aksaklıklar (80 kişi, %55,2), birden fazla 
cihazı takip etmek zorunda olmak (71 kişi, %49) ve yerinde yapılan çeviriye kıyasla 
daha çok yorulmak (68 kişi, %46,9) gelmektedir. Çevirmenden kaynaklanan teknik 
aksaklıklar, toplantı sahibinden kaynaklanan teknik aksaklıklar, teknisyenin 
bulunmamasından dolayı yalnız hissetmek, teknisyenle yazışarak iletişim kurmak 
zorunda olmak, genel olarak teknik ekip eksikliği/uzaklığından kaynaklanan zorluklar 
olarak bir arada değerlendirilebilir.   
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Uzaktan sözlü çevirinin en olumlu bulunan üç yanını araştıran 16. soruya verilen 152 
cevapta, ilk sıraları %55,9 (85 kişi) ile sağlığımı riske atmıyorum, %48 (73 kişi) ile 
evden çıkmadan çalışma imkanım var, ve %39,5 (30 kişi) ile seyahat etmek zorunda 
kalmıyorum seçenekleri almaktadır. USÇ’nin olumlu bir özelliğinin olmadığını 
düşünenlerin oranı %19,7 (30 kişi) iken, çevirmenin uzman olarak rolünün 
belirginleştiğini düşünenler %27’yi (41 kişi) oluşturmaktadır. 

17. ve 18. sorular uzaktan sözlü çevirinin ücretlendirilmesi ile ilgiliydi. İlk soruya 
verilen 150 cevaba göre, 96 kişi (%64) yerinde çeviri ile aynı ücreti uygulamakta, 24 
kişi (%16) daha fazla, 3 kişi (%2) daha az ücret uygularken, 26 kişi de (%17,3) her 
defasında geçerli şartlara göre karar vermektedir. Müşterinin teklif ettiği ücreti 
doğrudan kabul ettiğini belirten 1 kişi (%0,7) bulunmaktadır. 
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Uzaktan sözlü çeviri için kullanılan zaman birimiyle ilgili 18. soruya verilen 153 cevap, 
143 kişinin (%93,5) ücretlendirmeyi gün, 10 kişinin (%6,5) yarım gün, 15 kişinin (%9,8) 
saat ve 1 kişinin de (%0,7) dakika üzerinden yaptığını göstermektedir. Birim olarak 
“gün” kullanan katılımcılardan 131’i, yani toplamın %80’den fazlası, sadece gün, 
diğerleri güne ek olarak başka birimler de kullanmaktadır.  

 
 
 
Uzaktan sözlü çeviri yapacaksanız evden yapmayı mı tercih edersiniz, işverenin 
sağladığı mekandan mı diye sorulduğunda 158 kişiden 67’si (%42,4) evi, 91’i de 
(%57,6) işverenin sağladığı mekanı tercih ettiğini belirtmiştir.  
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Normalleşme sürecinde işverenden bir otel/ofis/konferans salonunda yapılacak bir 
çeviri için talep geldiğinde anket katılımcısının nasıl yanıt vereceğini sorgulayan 20. ve 
son soruda 162 kişiden 137’si (%84,6) gerekli hijyen ve sosyal mesafe tedbirleri 
alındığında işi kabul edeceğini, 25’i (%15,4) virüs tehdidi geçene kadar yerinde çeviri 
yapmayı düşünmediğini ifade etmiştir. 

 
 
 
 
SONUÇLAR 
Farklı sorulara verilen cevaplar bir arada değerlendirildiğinde aşağıdaki muhtemel 
sonuçları düşündürmektedir: 

1) Verilen cevaplar uzaktan sözlü çevirinin kavram olarak yeni olmadığını 
(katılımcıların %56,2’si 15 Mart’tan önce işverenin sağladığı bir mekandan USÇ 
yaptığını ifade etmiş), ancak çoğu konferans çevirmeninin evden yapılan 
çeviriyle COVID-19 sürecinde tanıştığını gösteriyor. 15 Mart’tan önce ankete 
katılan konferans çevirmenlerinin %70’e yakını hiç evinden çeviri yapmamışken 
neredeyse %64’ünün evden çeviri yapmak için gerekli ekipman veya altyapı 
yatırımını yapmış olması ve yaklaşık %16’sının da (toplam 127 kişi) yapmayı 
düşünüyor olması (başka bir deyişle, %80’inin bu yatırımı yapmış veya yapmayı 
düşünüyor olması), bu meslek grubunun değişimlere çabuk uyum sağlama 
çabasını göstermektedir. Bu yatırımı yapmış olan veya düşünenlerin neredeyse 
yarısı 10-29 yıllık konferans çevirmeni alt grubunda olsa da, bu uyum çabası 
bütün deneyim seviyelerinde gözlemlenmektedir. Ayrıca, 15 Mart’tan önce 
evinden veya işverenin sağladığı mekandan USÇ yapmamış 60 çevirmenin 34’ü 
(yaklaşık %57’si) 15 Mart’tan sonra USÇ yapmaya başladığını belirtmiştir. Bu 
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durum, çevirmenlerin şartlara çabuk uyum sağladığının bir göstergesi olarak 
yorumlanabilir. 

2) Ekipman veya altyapı yatırımı kararı; çevirmen tarafında teknik aksaklık 
yaşanmaması için çevirmenin hangi ekipmanları ve nasıl bir altyapıyı sunmakla 
yükümlü olduğuna dair bilincin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu hem TKTD 
ve AIIC’in çalışmaları, hem uzaktan çeviri platformu sağlayıcılarının koyduğu 
şartlar, hem de konferans çevirmenlerinin sanal ortamda edindiği bilgilerle 
açıklanabilir. 

3) Ankete katılan çevirmenlerin çoğunun USÇ için gerekli altyapıya yönelik yatırım 
veya hazırlık yapmış olması, COVID-19 döneminin uzun süreceği veya bu 
dönem sonrasında da uzaktan çevirinin daha sık kullanılacağı beklentisi olarak 
yorumlanabilir. 

4) Çevirmenlerin gerek yaptıkları yatırımlarda gerek uygulamalarında aynı yönde 
hareket ediyor olması, mesleki derneklerin en iyi uygulamalar ve gelişmelerle 
ilgili bilgilendirmelerini ve yayımladıkları belgeleri takip ettiklerini ve 
benimsediklerini akla getirmektedir. Ayrıca sürecin hemen başından itibaren 
bazen üyelerle bazen bütün meslektaşlarla gerçekleştirilen bilgi ve deneyim 
paylaşımına dayalı sanal toplantıların da etkisi olduğu düşünülebilir. Bu da 
ulusal dernek TKTD ve uluslararası dernek AIIC’in bu süreçte meslek örgütü 
olarak rehber ve bilgi kaynağı olarak işlevlerini yerine getirebildiğini 
düşündürmektedir. 

5) Bu hazırlık oranları aynı zamanda, teknisyen ve/ya teknik destek eksikliğini en 
aza indirebilmek veya bertaraf edebilmek amacıyla konferans çevirmeninin, 
kendini bir iletişim uzmanı olarak sorumlu hissettiğinin göstergesidir. Ankete 
katılan konferans çevirmenlerinin önemli kısmının mesleki bir derneğe üye 
olması da, mesleki farkındalık ile dernek üyeliğinin paralel olabileceğini 
düşündürmektedir. (Bir mesleki derneğe üye olan katılımcıların oranı %55 iken, 
aynı alt grubun uzaktan sözlü çeviri için gerekli yatırımı yapanlar arasındaki 
oranı %62.)  

6) Bu edindikleri bilgiler sayesinde çevirmenlerin yaklaşık %40’ı çeviri yapılacak 
platform/yöntem konusunda ya işvereni direkt yönlendirerek ya da işverenin 
kararını değiştirmesini sağlayarak karar verme sürecine “uzman” olarak ve 
görünür bir şekilde dahil olmaktadır. Bu alt grubun yaklaşık yarısının mesleki 
bir derneğe üye olmayan çevirmenlerden oluşması, farklı kaynaklardan 
edinilebilen bu bilgilerin ve bilgilendirme toplantılarının sanal ortamda herkese 
açık olmasıyla açıklanabilir. 

7) Anket, çalışma şeklinden, deneyimden ve dernek üyeliğinden bağımsız olarak 
bütün konferans çevirmenlerinin ekonomik olarak çok etkilendiğini 
göstermektedir. Çevirmenlerin yaklaşık dörtte biri üç aydır hiç çalışamadığını 
belirtmiştir. Yarısından fazlası ise 1-9 gün çalıştığını belirtmiştir. Gerçekleşen 
işlerin de neredeyse tamamının uzaktan sözlü çeviri ile yapıldığı görülmektedir. 
Marttan haziran sonuna kadarki dönemin normalde çevirmenlerin yoğun 
sezonu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çevirmenler açısından ciddi bir 
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gelir kaybı olduğu söylenebilir. Ancak, cevaplar, özellikle bir grup konferans 
çevirmeninin diğer gruplara göre daha dezavantajlı konumda olduğunu 
düşündürmektedir: Kendisine hiç teklif gelmediği için USÇ yapmamış olan 
toplam katılımcı sayısı 163’te 29 iken, bunların 21’i bir sekretaryaya bağlı 
olmayan serbest çevirmenlerdir. 15 Mart’tan anket tarihine kadar 0-9 gün 
çalışmış olan toplam 132 katılımcıdan yine 90’ı (%68) bağlantısız serbest 
çevirmendir.  

8) Hiç uzaktan sözlü çeviri yapmamış olan konferans çevirmenlerine nedenleri 
sorulduğunda kendisine teklif gelmediğini söyleyen kesimin en yüksek yüzdeye 
(%60,4) sahip olması, kongre ve etkinlik sektöründeki her bir alt sektörün bu 
değişime aynı hızda ayak uyduramadığı veya işverenlerin bu yeni yöntemden 
çekindiği şeklinde yorumlanabilir. Bu oranı takip eden ve ikinci yüksek kesimi 
oluşturan (%35,4) konferans çevirmenleri, gelen USÇ tekliflerini ücret ve/veya 
çalışma koşulu uygunsuzluğu nedeniyle reddettiğini dile getirerek fiziksel 
toplantılarda profesyonel konferans çevirmenleri için önemli olan bu 
unsurların USÇ bağlamında da önemini koruduğunu göstermektedir. 

9) Zoom, çeviri özelliği düşük maliyetli olduğu, çok sayıda dinleyiciyi 
destekleyebildiği ve çoğu kişi tarafından zaten bilinen bir platform olduğu için 
işverenler tarafından en sık kullanılan yöntem olabilir. Başta Kudo ve Interprefy 
olmak üzere, çeviri için tasarlanmış platformların da ücretli olmalarına rağmen 
kullanıldığı görülmektedir. Özellikle uluslararası kurumların veya çokuluslu 
şirketlerin bu tür kurumsal çözümleri tercih ettiği tahmin edilmektedir. 
Çevirmenlerin, halihazırda bütün ihtiyaçlarını karşılayan tek bir yazılım, 
uygulama veya platform olmadığı için farklı seçenekleri birleştirerek çözüm 
bulmaya çalıştıkları görülmektedir. 

10) Çevirmenler genel olarak uzaktan sözlü çevirinin ek yük, zorluk ve sorumluluk 
gerektiren bir çalışma biçimi olduğunu düşünmektedir. USÇ’nin zorlayıcı bir 
yanı olmadığını düşünenler, sadece %4’lük bir bölümü oluşturmaktadır.  
Katılımcıların USÇ’nin kendilerini zorlayan yönlerine ilişkin verdikleri cevaplar 
beş temel sonucu akla getirmektedir: Birincisi, konferans çevirmeninin işini iyi 
yapmak için toplantı mekanında, kabininde, kabindaşıyla birlikte bulunmaya 
ihtiyaç duyduğudur (konsantrasyon, kabin içi dayanışma/yardımlaşma/iletişim, 
teknisyenlerle iletişim, konuşmacılarla iletişim, konuşmacıların beden dilini 
okuma, salonu okuma…). Ancak, bu sadece bir algı da olabilir ve belki de 
çevirmenin performansı, uzaktan çeviride anlamlı olarak düşmüyordur. 
Kullanıcı tarafında kalite algısıyla ilgili bir araştırma ve kaynak metin-hedef 
metin karşılaştırmaları çevirmenlerin bu hislerinin ne kadar nesnel/öznel 
olduğunu gösterebilir.  
İki, teknik konulardaki kaygılar (çevirmen veya toplantı sahibi tarafında teknik 
aksaklık, teknisyen olmayışının getirdiği yalnızlık hissi vb.) ile yukarıdaki 
ihtiyaçlar birleştirildiğinde, USÇ’de ideal olanın ulusal ve uluslararası standart 
ve kılavuzlarda da çok açık bir şekilde belirtildiği üzere, evden çeviri değil de, 
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bir işverenin sağladığı veya teknik ekip tarafından kurulan bir merkezden çeviri 
olduğu anlaşılmaktadır.  
Üç, “kabin” içindeki iletişimin hem çeviri sırasını devretmek hem de genel 
olarak dayanışma ve yardımlaşma için fiziksel kabinlerde olduğu kadar değerli 
olduğu görülmektedir. USÇ özelliği sunan platformların, aynı “kabin” içindeki 
çevirmenlere daha fazla ve kolay doğrudan iletişim imkanı sunma gerekliliği bu 
yüzden özellikle önemlidir.  
Dört, uygun bir mikrofon kullanmayan konuşmacı veya aynı anda birkaç 
mikrofonun açık olması, tıpkı fiziksel toplantı ortamında olduğu gibi uzaktan 
çeviride de konferans çevirmenlerini olumsuz etkilemektedir. Bu aynı 
zamanda, işverenlerin ve toplantı sahiplerinin uzaktan çevirili sanal toplantılar 
konusunda daha fazla bilgilendirme ve yönlendirmeye ihtiyaç duyduğuna işaret 
etmektedir.  
Son olarak, birden fazla cihazı takip etmek zorunda kalmanın bir güçlük 
olduğunu belirten çevirmen yüzdesi %49 ile neredeyse tüm katılımcıların 
yarısını oluşturmaktadır. Yaptıkları işin doğal niteliği gereği birden çok kaynağı 
aynı anda yönetmeye alışık bir meslek grubunun üyelerinin bu cevabı vermiş 
olması, USÇ’nin yerinde yapılan çeviriden anlamlı biçimde daha çok çaba ve 
dikkat gerektiren bir olgu olduğunu destekler niteliktedir. 

11)  USÇ’nin olumlu yanı olmadığını belirtenlerin oranının yaklaşık %20 olmasına 
ek olarak, uzaktan çeviri sayesinde sağlığımı riske atmıyorum (%55,9) ve 
seyahat etmek zorunda kalmıyorum (%39,5) diyenlerin oranının da yüksek 
olması (bunun sebebinin yalnızca sağlık olmayabileceği de unutulmamalıdır), 
USÇ’nin çevirmenlerce COVID-19 dönemi haricinde avantaj sunmayan bir 
uygulama olarak görüldüğünü düşündürmektedir. 

12) Ücretlendirme ile ilgili olan 17. soruya verilen cevaplara göre, konferans 
çevirmenleri arasında yaygın olan (%64), fiziksel toplantılar ile aynı ücreti 
uygulamaktır. %16’lık bir kesim AIIC’in de önerdiği şekilde daha yüksek ücret 
talep ederken daha az ücret talep eden kesim sadece %2 oranındadır. Bu da, 
USÇ’nin, uluslararası literatürde de ele alındığı şekliyle, yerinde çeviriye göre 
daha fazla dikkat, odaklanma ve bilişsel işleme yetisi gerektiren bir süreç 
olduğu gerçeğinin kabul gördüğünü düşündürmektedir. Her defasında geçerli 
şartlara göre karar veren grubun %17,3 ile ikinci büyük kesimi oluşturması ise 
bu alanda bir segmentasyon yapabilmek için gerekli deneyime iş günü ve türü 
açısından henüz ulaşılmadığını akla getirmektedir. 

13) Yine ücretlendirme ile ilgili olan 18. soruda konferans çevirmenlerine 
ücretlendirme için kullandıkları birim sorulmuştur ve %95,3 gibi büyük bir 
çoğunluk ücretlendirmeyi gün üzerinden yaptığını ifade etmiştir. Yarım gün, 
saat ve dakika cevabını veren çevirmenlerin toplam oranı %20’den azdır. Bu 
da, konferans çevirmenlerinin yerinde çeviri için kullanılan ücretlendirme 
politikasını uzaktan sözlü çeviride de kullanmaya devam ettiklerinin ve 
çevirinin sırf uzaktan yapılıyor olmasının, bu politikayı değiştirmek için geçerli 
bir sebep olarak algılanmadığının bir işareti şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, 



 
Tomtom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No: 187/146 Beyoğlu, İstanbul 

www.tktd.org 
 16 

USÇ’de ücret birimi olarak gün dışında bir birim kullanan 22 kişiden sadece 
6’sının TKTD ve/veya AIIC üyesi olması, dernek üyelerinin kural ve tavsiyelere 
uyma konusunda akran baskısı hissediyor olabileceğini düşündürmektedir. 

14) USÇ için işverenin sağladığı mekanı tercih eden çoğunluğun, yüksek bilişsel yük, 
teknik destek ve yardım eksikliği gibi etkenlerden ötürü bu cevabı verdiği 
düşünülebilir. Bu noktadan hareketle, ankete katılan profesyonel konferans 
çevirmenlerinin yalnızca sundukları çeviri hizmetine odaklanmak ve teknik 
konuları işin uzmanlarına bırakmak istedikleri sonucuna da varılabilir. USÇ’de 
ideal olanın evden çeviri yapmak olmadığı savından hareketle, özellikle COVID-
19 sürecinde ve sonrasındaki normalleşme sürecinde gerekli hijyen ve sosyal 
mesafe tedbirlerinin alındığı ve konferans teknisyeni dahil, teknik gereklilikleri 
karşılayan merkezlere duyulan ihtiyaç açıktır. Bu merkezler bu süreçte 
kullanılacağı gibi, USÇ’nin bazı alan ve dillerde meslek hayatımıza kalıcı olarak 
girmesiyle sonradan da sektöre hizmet vermeye devam edebilir. 

 
ÇALIŞMANIN KISITLARI 

1) 9. ve 10. sorularla katılımcıların yaklaşık üçte birinin uzaktan veya yerinde hiç 
çalışmadığını tespit ettikten sonra, 12. sorudan itibaren sorulan soruların 
önemli bir kısmında katılımcının uzaktan çeviri yaptığı varsayılmıştır. Bu da 
hem sorulara verilen cevap sayılarındaki dalgalanmaları hem de 15. soru gibi 
bazı sorularda katılımcıların “Henüz hiç uzaktan çeviri yapmadım ama yapmış 
olsaydım…” şeklinde seçenek ekleme ihtiyacı hissetmesini açıklayabilir. 

2) Araştırmacılar anketin analizini yaparken uzaktan çevirinin olumsuzlukları ile 
ilgili soruda birtakım eksiklikler tespit etmiştir. Öncelikle, konuşmacıların harici 
mikrofon kullanmayıp, cihazlarına entegre mikrofon kullanmalarından veya 
internet bağlantısındaki sorunlardan kaynaklanan ses kalitesiyle ilgili zorluklar, 
çevirmenler arasında ve diğer paydaşlarla en çok konuşulan sorunlardan biri 
olmasına rağmen bu başlığın seçenek olarak verilmesi atlanmıştır. Dolayısıyla, 
bazı katılımcılar sesle ilgili kendileri seçenek eklemiştir (6 kişi). Bu eklenenler, 
“Birden çok mikrofonun açık olması” (59 kişi, %40,7) seçeneğiyle birlikte sesle 
ilişkili olumsuzluklar olarak değerlendirilebilir. İkincisi, çeviri sırasında 
kabindaşımla yardımlaşamamak/doğrudan iletişim kuramamak, seçeneği 
doğası itibariyle içinde bir kabindaşın olmaması ihtimalini de barındırmaktadır 
ve tek kişi çalışmaktan kaynaklanan bu eksiklikle, yazılım veya platformun buna 
müsaade etmemesi, seçeneğin yazılış şeklinden dolayı ayırt edilememektedir. 
TKTD’nin, AIIC kılavuzları ışığında, evden çeviri yapılması durumunda en az iki, 
dört saati aşan çalışmalar için de üç veya daha fazla kişiyi tavsiye eden 
kılavuzu, anketin yayımlandığı tarihten sadece 10 gün kadar önce çıktığı için 
araştırmacılar uzaktan sözlü çeviri işlerinde kaç kişi çalışıldığını 
sorgulamamıştır. O yüzden, kabindaşla yardımlaşamama sebebini anlamak için 
o seçeneğin daha açık bir şekilde yazılması gerekirdi. 

3) Uzaktan çevirinin olumlu ve olumsuz yönlerine verilen cevaplar; 19. soruda 
katılımcının evden mi, işverenin sağladığı bir mekandan mı çeviri yapmayı 
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tercih ettiği sorulurken COVID-19 sürecinden bağımsız bir tercih belirtmesi 
istenseydi sonucun farklı çıkabileceğini düşündürmektedir. 

 
TKTD OLARAK PLANLADIĞIMIZ ADIMLAR  

1) Anket sonuç raporunun yayımlandığı hafta, paydaşlarımızın tamamına açık, 
hem bilgilendirme hem de görüş alış verişi amaçlı bir sanal toplantı planlıyoruz. 

2) Bilgilendirme çalışmalarının faydalı olduğu sonucundan hareketle, bu tür 
çalışmaları farklı paydaşlara yönelik olarak yoğunlaştırmayı planlıyoruz. Sosyal 
medya takipçilerimizin çoğunu meslektaşlarımız veya gelecekteki 
meslektaşlarımız oluşturuyor, ancak uzaktan sözlü çeviri ile ilgili en iyi 
uygulamaları sadece çevirmenlerin bilmesi yeterli değil. Mesleki derneklerin 
bilimsel verilere dayanarak önerdiği bu uygulamaların yaygınlaştırılması için 
özellikle işveren konumundaki kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi önemli. 
O yüzden COVID-19 sürecinde Derneğin dayanışma içinde hareket ettiği, 
etkinlik sektöründeki diğer meslek örgütleriyle bu konuda bir işbirliği herkes 
için fark yaratabilir. Bunun için Mayıs 2020 sonunda yayımladığımız, uzaktan 
çevirili sanal toplantılar için işveren kılavuzunu temel alarak işverenlere yönelik 
sosyal medya ve e-posta kampanyası mesajları hazırlayıp, Fuar, Kongre, Etkinlik 
Sektörü Platformundaki STK’lardan destekle mesajları onların üyeleri arasında 
yayacağız. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları için de meslektaşların yardımı ile 
irtibat kişileri belirleyip onlarla temasa geçerek, onları doğrudan 
bilgilendireceğiz. 

3) COVID-19 bağlantılı şartların çok kısa süreli olmayacağı düşüncesiyle süreç 
boyunca Dernek üyesi olan ve olmayan bütün meslektaşlarımızla en az ayda bir 
olmak üzere düzenli olarak bir araya gelmenin bilgi ve deneyim paylaşımında 
bulunmak, ilerlemeyi gözlemlemek ve beraber hareket etmek açısından bütün 
taraflar için faydalı olacağına inanıyoruz.  

4) Simultane çeviri ekipmanı kiralayan şirketler ile onları bir araya getirme 
amacını güden ve Fuar, Kongre, Etkinlik Sektörü Platformunda da yer alan 
sektörel örgütleri Tüm Etkinlik Sektörü Teknolojileri Derneği (TETSED) ile yine 
bu süreçte sağlıklı ve açık bir diyalog içerisindeydik. Bunu sürdürerek, ihtiyaç 
duyulan uzaktan sözlü çeviri merkezlerinin kurulabilmesi için gerekli şartların 
nasıl oluşturulabileceğini konuşmayı hedefliyoruz.  

5) USÇ özelliği sunan yazılım/platform yetkilileriyle anketin “kabin” paylaşımı ve 
yardımlaşma ihtiyacı ile ilgili sonuçlarını paylaşarak bu işlevlerin geliştirilmesine 
katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz. 

6) USÇ ile ilgili konuların ve standartların görüşüldüğü ISO çalışma grubunda bu 
raporun sonuçlarıyla bağlantılı bir katkımız olabilirse sunmayı planlıyoruz. 

7) Salgının ülkemizdeki seyrini ve ona paralel olarak alınan veya gevşetilen 
önlemleri yakından takip etmeye devam ederek ve meslektaşlarımızla 
gelişmeleri, uyarıları paylaşarak, anket cevaplarından da gözlemlenebilen 
kaygılarını bir nebze hafifletebilmek istiyoruz. 
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8) Yine ulusal ve uluslararası platformlarda etkinlik sektörü oyuncularının fikir ve 
öngörülerini takip ederek, kısa, orta ve uzun vadede sektörün evrileceği hale 
hazırlıklı olmamızı sağlayacak adımları atmayı hedefliyoruz. Bunun için 
sektörümüzü ilgilendiren farklı STK’ların bilgi ve deneyim paylaşımı amaçlı 
etkinliklerini daha aktif olarak duyurmaya ve halihazırda örneklerini görmeye 
başladığımız ve bir süre hayatımızın gerçeği olacağı vurgulanan hibrit 
toplantılarla ilgili deneyimleri paylaşmaya çalışacağız.  
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Ek: TKTD Uzaktan Çeviri Anketi 

1) Çalışma şekliniz? 
Bağlantısız serbest çevirmen 
Bir sekretaryaya bağlı serbest çevirmen  
Kurumda kadrolu çalışan 

2) Kaç yıldır konferans çevirmeni olarak çalışıyorsunuz? 
 0-4 yıl 

5-9 yıl 
10-19 yıl 
20-29 yıl 
30-39 yıl 
40 veya daha fazla yıl 

3) Mesleki bir derneğe üye misiniz? (Yanıtınız hayırsa 5. soruya geçiniz.) 
Hayır 
Evet  

4) Hangi mesleki derneğe üyesiniz? 
TKTD  
AIIC  
Diğer ……   

5) 15 Mart’tan önce işverenin sağladığı bir mekandan uzaktan çeviri yapılan bir 
toplantıda çevirmen olarak çalışmış mıydınız? 
Evet  
Hayır 

6) 15 Mart’tan önce evinizden uzaktan çeviri yaparak çalışmış mıydınız? 
Evet  
Hayır 

7) 15 Mart’tan beri, evinizde uzaktan çeviri yapabilmek için herhangi bir ekipman 
veya altyapı yatırımı yaptınız mı? (Yapmadıysanız 9. soruya geçiniz.) 
Evet 
Hayır 
Hayır, ama yapmayı düşünüyorum. 

8) Nasıl bir yatırım yaptınız? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
Kulaklık/mikrofonlu kulaklık aldım. 
Modem aldım. 
Bilgisayar/tablet aldım. 
Ethernet kablo aldım. 
UPS kesintisiz güç kaynağı aldım. 
Jeneratör aldım. 
Evime internet bağlattım. 
Evimdeki internet bağlantısının hızını artırdım. 
Diğer …… 
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9) 15 Mart’tan beri toplam kaç gün çalıştınız? 
 Hiç çalışmadım. 

1-9 gün 
10-19 gün 
20-29 gün 
30 günden fazla 

10) 15 Mart’tan beri, kaç gün evinizden veya bir işverenin sağladığı mekandan 
uzaktan çeviri yaptınız? (Yaptıysanız 12. soruya geçiniz.) 
Hiç yapmadım. 
1-9 gün 
10-19 gün 
20-29 gün 
30 günden fazla 

11)  Hiç uzaktan çeviri yapmadıysanız nedeni? (Birden çok seçenek 
işaretleyebilirsiniz.) 
Hiç uzaktan çeviri teklifi gelmedi. 
Uzaktan çeviri teklifi geldi ama uzaktan çeviri yapmak istemediğim için kabul 
etmedim. 
Uzaktan çeviri yapmak için gerekli teknik/fiziksel altyapıya sahip değilim. 
Teklif geldi ama ücret ve/veya çalışma şartlarını uygun bulmadığım için kabul 
etmedim. 

12)  Uzaktan çeviri yaptıysanız, evde yaptığınız çevirilerin toplam uzaktan çeviri 
işlerine oranı neydi? 
%25 veya daha azı evden 
%25-50 evden 
%50-75 evden 
%75-100 evden 

13)  İşverenden talep geldiğinde genellikle platform/yöntem konusunda siz mi 
işvereni yönlendiriyorsunuz, işveren mi size doğrudan bir istekle geliyor? 
(Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

İşvereni ben yönlendiriyorum. 
İşveren zaten bilgi almış ve karar vermiş oluyor. 
İşveren benimle konuştuktan sonra kararını değiştiriyor. 
İşveren aksi fikir belirtmeme rağmen kendi kararını uyguluyor. 

14)  Şimdiye kadar hangi uzaktan çeviri sistemlerini/platformlarını kullandınız? 
(Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

Catalava 
Interactio 
Interprefy 
Kudo 
Olyusei 
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Speakus 
Voiceboxer 
Zoom  
Diğer …. 

15)  Sizi çevirmen olarak uzaktan çeviride en çok zorlayan unsurlar nedir? (Birden 
çok seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

Konsantre olamamak  
Çeviri yaparken kabindaşımla yardımlaşamamak/doğrudan iletişim kuramamak 
Çeviri sırasında kabindaşıma çeviriyi devretmek 
Benden kaynaklanan teknik aksaklıklar yaşanması/yaşanma olasılığı 
Toplantı sahibinden kaynaklanan teknik aksaklıklar yaşanması/yaşanma 
olasılığı 
Çeviri yaparken birden fazla cihazı takip etmek zorunda olmak 
Konuşmacının yüzünü ve vücut dilini doğrudan görememek 
Dinleyicileri görememek 
Toplantının genel atmosferini hissedememek 
Konuşmacılarla ve/veya toplantıyı düzenleyenlerle doğrudan iletişim 
kuramamak 
Teknisyenin yanımda olmamasından dolayı yalnız hissetmek  
Teknisyen ile chat üzerinden iletişim kurma zorunluluğu  
Ekranlara bakmaktan gözlerimin yorulması 
Evde çeviri yaparken kontrolüm dışındaki sesler (zil, telefon, trafik vb.) 
Yerinde yapılan çeviriye kıyasla daha çok yorulmak 
İşverenin ekranda çevirmeni de görmek istemesi  
Birden çok mikrofonun açık olması 
Ekranda chat kutularının açık kalması  
Zorlayan bir yanı yok. 
Diğer …. 

16)  Uzaktan çevirinin olumlu bulduğunuz yanı nedir? (Birden çok seçenek 
işaretleyebilirsiniz.) 

Çevirmenlerin görünürlüğü arttı. 
İşverenlerle ilişkilerimiz güçlendi. 
Çevirmenin uzman olarak rolü belirginleşti. 
Evden çıkmadan çalışma imkanım var. 
Seyahat etmek zorunda kalmıyorum. 
Bir gün içinde birden çok işte çalışabiliyorum. 
Sağlığımı riske atmıyorum. 
Olumlu bir yanı yok. 
Diğer ………. 

17)  Uzaktan çeviri yaptığınızda, nasıl bir ücret uyguluyorsunuz? 

Yerinde çeviri ile aynı 
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Yerinde çeviriden daha az 
Yerinde çeviriden daha fazla 
Her defasında geçerli şartlara göre karar veriyorum. 
Müşterinin teklif ettiği ücreti kabul ediyorum. 

18)  Uzaktan çeviri için ücreti belirlerken kullandığınız zaman birimi nedir? (Birden 
çok seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
Gün 
Yarım gün 
Saat 
Dakika 

19)  Uzaktan çeviri yapacaksanız evden çeviri yapmayı mı tercih edersiniz, 
işverenin sağladığı bir mekanda çalışmayı mı? 

 Evden 
 İşverenin sağladığı mekanda 

20) Normalleşme süreci devam ederken, işverenden bir otel/ofis/konferans salonu 
gibi bir mekanda yerinde çeviri talebi geldiğinde yanıtınız ne olur? 
 
Gerekli hijyen ve sosyal mesafe tedbirleri alınırsa, çalışmayı kabul ederim.  
Virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar yerinde çeviri yapmayı düşünmüyorum. 
 

 


