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TERCÜME

“Derneğimiz hızla büyümeye devam ediyor”

2014 yılında İstanbul’da kurulan ve  TURÇEF  Federasyonu  üyesi UDİÇED’in, çeviri 
sektöründeki tüm tercümanları tek bir çatı altında toplamaya yönelik kurulmuş, ulus-
lararası bir çeviri derneği olduğunu söyleyen Gürkan Gülpınar, “Tercüme sektöründe 
faaliyet gösteren profesyonel tercümanların tümünü kapsayacak şekilde genişleyen 
derneğimiz, hızla büyümeye devam ediyor.” dedi. UDİÇED, 10 Aralık 2014’te Nitelikli 
Uluslararası Çevirmenler Dil ve Çeviri İşletmeleri Federasyonu’na (TURÇEF)’e bağlana-
rak tercüme sektöründeki faaliyetlerini daha da güçlendirdiklerini ifade eden UDİÇED 
Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gülpınar, dernekle ilgili şu bilgileri verdi:  Türkiye’de 
mütercim tercümanlık mesleğinde bulunan çevirmelerin çeviri faaliyetlerini etkinleş-
tirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapıyoruz. Çevirinin ve çevirmen gelişimini 
sağlamak için kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenliyoruz. 
Çevirmen adaylarına yapılan çevirilerin gerektirdiği titizliği, disiplini ve ciddiyeti mes-
lek etiğine yakışır biçimde yetiştirici faaliyetlerde bulunuyoruz.”

TURÇEF  Federasyonu’na bağlı Kenbil Tercüme Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Taşer, 2014 yılında kurulan MÇD (Batı Marmara Çevirmenler ve Çeviri İşletmeleri 
Derneği) ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Aynı  zamanda TURÇE’e üye olan ve İstanbul 
Avrupa yakasına bakan yetkili temsilci derneğiyiz. Alanın ortak çıkarlarına ve taraflar 
arası iletişime önem veren bir dernektir. Mevcut üyelerin çoğunluğunu çevirmenler 
oluşturuyor. Alanın akademisyenleri, çeviri işletmecileri  ve bu alanda serbest şekilde 
katkıda bulunan kişilerin de üye olduğu derneğimizde, farklı katkılar ve konumlar or-
tak bir zeminde buluşabiliyor. Çevirinin ve çevirmenliğin gereklerine uygun koşulların 
oluşması ve düzenlemelerin geliştirilmesi derneğimizin öncelikleri arasında. Çevir-
menlerin haklarının daha iyi korunmasında ve nitelikli çevirinin hak ettiği değeri ka-
zanmasında hem dayanışma hem de uygun çerçeve koşulların oluşması önem taşıyor. 
Derneğimizin amacı, bakanlık nezdinde çevirmenlik ve çeviri işletmeleri ile ilgili alt 
yapı oluşturmak, geliştirmek ve bununla ilgili kanunlar çıkartmaya yardımcı olmaktır.”

“Amacımız, çevirmenliği bakanlık nezdine taşımak”

“Çeviride her iki dile de hakim olunması gerekiyor”

İki farklı dili konuşan insanların bir biriyle tam olarak anlaşmasını sağlamak için her iki dile 
de hakim olunması gerektiğine dile getiren TURÇEF  Federasyonu Ankara Bölge Temsil-
cisi ve Genel Sekreteri Mehmet Emin Atan; “TURÇEF’İN tek bir amacı vardır, o da sözlü ve 
yazılı çevirilerin en nitelikli kişiler tarafından yapılmasıdır.  Artık devletimizin bu işe kökün-
den el atması gerekiyor. Bu işin maalesef hiçbir denetimi yok. Oysaki Türkiye’nin dünya 
ile bağlantısını kuranlar çevirmenlerdir. Devletimizin mutlaka ama mutlaka bu mesleği 
en üst çatı örgütü olan TURÇEF’e her türlü desteği vermesi ve nitelikli çeviri büroları ve 
çevirmenleri ortaya çıkarıp, bu mesleği gerçek kalitesine kavuşturmada federasyonumuza 
sınırsız yardımda bulunması gerekir. Öncellikle bu niteliksiz çevirmen ve çeviri bürolarının 
bu meslekten temizlenmesi gerekir. Sonrasında zaten var olan kaliteli çevirmenler ve çevi-
ri işletmeleri ortaya çıkarlar ve bu büyük sorunlar kendiliğinden ortadan kalkar.” dedi. 


