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TEKNİK ÇEVİRİ ALANINDA YARATICI PRATİK 
YÖNTEMLER: YÜciTA ÇEVİRİ PROJESİ*

Emine BOGENÇ DEMİREL**

Murat Onur SABAZ ***

APPROCHES PRATIQUES CRÉATIVES EN TRADUCTION TECHNIQUE: PROJET 
DE TRADUCTION YÜciTA

L’enseignement de la traduction technique joue sans aucun doute un rôle actif dans la formation 
des traducteurs techniques pour les préparer aux conditions du marché et pour leur faire acquérir 
de l’expérience. La qualité des cours, les stages et les expériences de professionnalisation mettent 
les jeunes traducteurs en position d’actionneur sur le terrain. Dans ce contexte, pour réaliser par des 
approches créatives une traduction cohérente et pertinente par l’utilisation efficace des technologies 
de traduction un projet a été créé dans le cadre du cours MTF 4451, intitulé « Traduction Technique 
5 » pour l’année académique 2019-2020 au sein du Département de traduction et d’interprétation 
à Université technique de Yıldız à İstanbul. Ainsi, le contenu des 6175 mots turcs figurant sur le 
site Web du Réseau de recherche indiquant les produits locaux et les indications géographiques en 
Turquie (www.yucita.org) a été traduit en français avec la participation des 35 étudiants. Le projet 
s’est déroulé en quatre étapes: création du glossaire, traduction, relecture, révision. Dans le cadre 
de la mise en œuvre de différents rôles professionnels, les tâches telles que coordinateur de projet, 
traducteur et rédacteur ont été confiées aux étudiants. La gestion du projet a été réalisée via Google 
Classroom et l’outil de traduction sur le cloud Memsource. Lors de l’étape de la création du glos-
saire du projet, un glossaire bilingue (turc-français) a été créé sur Excel. Après les contrôles, le glos-
saire a été converti en un format qui pouvait être reconnu dans chaque outil de traduction assistée 
par l’ordinateur.  Le contenu turc à traduire en français a été téléchargé dans le projet Memsource 
créé par la coordinatrice du projet. Lors de l’étape de la révision du projet, une experte française 
a été chargée de réaliser les procédures de contrôle. Le travail que nous avons réalisé en utilisant 
l’approche de la traduction technique professionnelle de Daniel Gouadec de l’Université Rennes 2 
et l’approche de gestion de projet d’Anthony Pym a pour objectif final la recherche des solutions 
créatives dans le domaine de la traduction technique.
Mots-clés: Traduction technique, Daniel Gouadec, Antony Pym, créativité, gestion de projet, YU-
ciTA, technologies de traduction, réseau de recherche

CREATIVE PRACTICAL APPROACHES IN TECHNICAL
TRANSLATION: YÜciTA TRANSLATION PROJECT

Technical translation education undoubtedly plays an active role in the training of technical trans-
lators for preparing them for market conditions and gaining experience. Quality of lessons, in-
ternships and experiences for professionalization put young translators in the position of actuator 
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unconsciously in the field. The environments created with creative practical methods in technical 
translation training prepare young translators for real projects. In this context, the plan was to 
carry out a realistic translation project with the effective use of translation technologies within the 
scope of MTF 4451 Technical Translation 5 course in the Fall semester of the 2019-2020 academic 
year in the Department of French Translation and Interpretation at Yıldız Technical University. 
Accordingly, the Turkish content of 6175 words on the website of Local products and Geographical 
Indications research network in Turkey (www.yucita.org) was translated into French with the par-
ticipation of 35 students. The project was completed in four stages: Glossary creation, Translation, 
Proofreading, Revision. In the context of the implementation of different professional roles, the 
students were assigned tasks such as Project Coordinator, Translator and Editor. A student was 
chosen as the Project Coordinator to take part in the project management. The project management 
was carried out through Google Classroom and the cloud-based translation tool Memsource. In 
the glossary creation stage of the project, a bilingual (Turkish-French) glossary was created on 
Excel. After the controls, the glossary was converted into a format that could be recognized in 
each computer-aided translation tool. During the translation stage of the project, Linguist accounts 
were created on Memsource for all students. The Turkish content to be translated into French was 
uploaded to the Memsource project created by the Project Coordinator. During the revision stage of 
the project, a French expert was assigned to carry out the necessary quality control procedures. In 
the methodological approach of this study, the professional technical translation approach of Daniel 
Gouadec from Rennes 2 University and the project management approach devised by Anthony Pym 
were used. The aim here is to make the target audience active by developing the method / practice 
relationship with creative solutions in the field of technical translation.
Keywords: Technical translation, creativity, project management, YUciTA, Translation technolo-
gies

1. Giriş  
Teknik çeviri alanı, içerikleri ve teknik yapısı gereği çok yönlü araştırma sürecini zo-

runlu kılmaktadır. Bu süreç belli risklerle karşı karşıya gelmeyi ve baş etmeyi de gerek-
tirebilir.  Çevirisi yapılacak teknik bir belgenin niteliğinin tanımlanması ve teknik çeviri 
yöntemsel yaklaşımı odağında ait olduğu alan(lar)ına göre işlem görmesi önemlidir. Kulla-
nım kılavuzlarından, teknik bildirilere, standartlara, protokollere, patentlere, sözleşmelere, 
gizlilik anlaşmalarına, noterlik işlemlerine, her türlü idari belgelere, medikal alan raporları-
na, finans sektörü belgelerine, çeşitli web sitelerine, yazılım programlarına kadar çeşitlenen 
teknik metinler farklı sınıflamalarla değerlendirilebilir. Böylece, teknik metin bütüncesi çok 
boyutlu, disiplinlerarası/transdipliner alanlar ilişkiselliği kapsamında oluşabilir.

“Teknik terim” belirli bir terminolojinin kullanıldığı tüm alanlar için geçerlidir. Bu-
rada, özellikle araştırmanın ve terminolojinin ne denli önemli olduğunun vurgusu yapıl-
maktadır. Teknik çevirmenler, belgenin teknik yapısını tanımlayan ilgili alanın termino-
lojisini irdelemenin yanında, sektördeki bilgiler ışığında kendi pratikleri ve deneyimlerini 
özdüşünümsel bir yaklaşımla sorgulamayı ve kendilerini geliştirmeyi sürdürmelidir. Gö-
rüldüğü üzere, teknik çeviri metinlerinde risklerin de büyük olması nedeniyle, çeviride 
özel alanlar ya da uzmanlık alanları çok yönlü beceri ve yöntemsel çalışmayı gerektir-
mektedir. Teknik çevirmenin bu koşullarda sorumluluğu artarak, çalışma alanlarında de-
neyim kazanması ve uzman ağına sahip olması kaçınılmazdır. Bu arada, teknik çevir-
menin yetişmesi konusunda onu piyasa koşullarına hazırlayarak deneyim kazandıran bir 
çeviri eğitimi kuşkusuz etkin bir rol oynamaktadır. Eğitim süresince yapılan derslerin 
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niteliği, gerçekleştirilen stajlar ve meslekleşme/profesyonelleşmeye yönelik deneyimler, 
her türlü paylaşımlar genç teknik çevirmen adaylarını alanda fark etmeden sorumluluk/
inisiyatif alabilen baş eyleyici konumuna taşımaktadır.

Biz de çalışmamızda, Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Anabilim Dalı’nda lisans düzeyinde farklı seviyelere 
yapılan Teknik Çeviri dersleri kapsamında uygulanan yöntemsel yaklaşımı ve öğrenci-
lerin seslerine kulak vererek gereksinimlerle oluşturulan çözümleri ve örnekleri paylaş-
mayı amaçladık.  Burada, bölümdeki teknik çeviri derslerinin yoğun olmasının, teknik/
teknolojik proje tabanlı çalışmalara yatkınlığın ve bölüm akademik kadrosunun Fran-
sa’nın Rennes 2 Üniversitesi’nde görev yapmış ve dünyada teknik çeviri alanına bilimsel 
altyapısını kazandırmış olan Daniel Gouadec’in yanında yaz okulu ve mastır programına 
katılmış olmalarının önemini vurgulamakta yarar görüyoruz. Rennes 2 Üniversitesi’nde 
teknik çeviri/teknoloji eğitimi odağında kazanılan deneyimler YTÜ’de teknik çeviri ala-
nının sürekli geliştirilmesi konusunda kazanım olarak ortaya çıkmaktadır (Ertan, 2013; 
Bogenç Demirel, Ataseven, 2003). Teknik çeviri derslerinde eksikliği duyulan çeviri tek-
nolojileri araçlarının kullanımı, bölümde (2016-2019 yılları arasında) başlattığımız akran 
eğitimi (peer to peer/pair à pair/P2P) atölyeleriyle (Bogenç Demirel, Sabaz, 2020: 44) 
etkin bir konuma taşınmış, zamanla farklı çalışmalara dönüşmüş (Sabaz, 2020) ve Teknik 
Çeviri derslerinde yaratıcı pratik yöntemlerle geliştirilen Proje Tabanlı içeriklere zemin 
oluşturmuştur.

Bu çalışmada ayrıntılı olarak irdelediğimiz çeviri projesi örneğinde olduğu gibi, Tek-
nik Çeviri eğitiminde yaratıcı pratik yöntemlerle oluşturulan ortamlar genç çevirmenler-
de çok yönlü motivasyon sağlayarak onları gerçek projelere hazırlamaktadır. 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Anabilim dalında, 
2019-2020 akademik yılı güz dönemi MTF 4451 Teknik Çeviri 5 dersi kapsamında çeviri 
teknolojilerinin etkin kullanımıyla gerçekçi bir çeviri projesi yürütülmesi planlanmıştır. 
Bu derste, 35 öğrencinin katılımıyla birlikte Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türki-
ye Araştırma Ağı’nın (YÜciTA) web sitesinde (http://yucita.org/) bulunan 6175 sözcük 
uzunluğundaki Türkçe içeriğin Fransızcaya çevirisi projesi gerçekleştirilmiştir. 

Proje, terimce oluşturma, çeviri, redaksiyon ve revizyon olmak üzere dört aşamada 
tamamlanmıştır. Farklı mesleki rollerin uygulanması bağlamında, öğrencilere Proje Ko-
ordinatörü, Çevirmen ve Redaktör gibi görevler verilmiş ve proje yönetiminde yer almak 
üzere bir öğrenci Proje Koordinatörü olarak seçilmiştir. Proje yönetimi, Google Sınıf ve 
bulut tabanlı çeviri aracı Memsource üzerinden yürütülmüş ve projenin terimce oluştur-
ma aşamasında, Excel üzerinde iki dilli (Türkçe-Fransızca) ortak bir terimce hazırlan-
mıştır. Yapılan kontrollerin ardından, terimce her bilgisayar destekli çeviri aracında kul-
lanılabilir bir formata dönüştürülmüştür. Projenin çeviri aşamasında, tüm öğrenciler için 
Memsource üzerinde Dil Uzmanı hesabı tanımlanmış ve Fransızcaya çevrilecek Türkçe 
içerik Proje Koordinatörü tarafından Memsource üzerinde oluşturulan projeye yüklen-
miştir. Daha sonra, projeye yüklenen Türkçe içeriği Fransızcaya çevirmek ve projenin 
redaksiyon aşamasında, Fransızcaya çevrilen içeriği gözden geçirmek1 üzere Proje Ko-
ordinatörü tarafından Dil Uzmanları görevlendirilmiştir. Projenin revizyon aşamasında, 
gerekli kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirmek üzere anadili Fransızca olan bir uzman 
belirlenmiştir. 
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Bu çalışmanın yöntemsel yaklaşımında, Rennes 2 Üniversitesi’nden Daniel Goua-
dec’in profesyonel teknik çeviri yaklaşımından ve İspanya’nın Rovira i Virgili Üniver-
sitesi’nden Anthony Pym’in teknik çeviri proje yönetiminden yararlanılmıştır. Burada 
amaç, teknik çeviri alanında yöntem/pratik ilişkiselliğini yaratıcı çözümlerle geliştirerek 
hedef kitleyi aktif kılmayı başarmaktır. 

2. Yöntemsel Altyapı   
Çalışmanın yöntemsel altyapısı Daniel Gouadec ve Anthony Pym’in ilgili yayınla-

rından elde edilen görüşlerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Ancak, bu görüşler söz 
konusu teknik çeviri dersinin koşulları ve gereksinimlerine göre yapılandırılmıştır.

Gouadec, Profession: Traducteur başlıklı kitabının dördüncü bölümünde çevirme-
nin çeviri yaparken farklı görevler yerine getirdiğini belirtmektedir. Gouadec, çevirmen 
tarafından sırasıyla yerine getirilen bu görevleri ön çevirmen, belge uzmanı-araştırmacı, 
terminoloji uzmanı, frazeolog, gözden geçirici, revizör, redaktör ve masaüstü yayıncılık 
araçları uzmanı olarak adlandırmaktadır (2002: 59). Bu görevler sırasında işleyen süreç-
ler aşağıdaki gibi tanımlamaktadır (2002: 59-60):

	 Ön çeviri sürecinde çeviri için gerekli aşamalar (metni anlama, araştırma yapma, 
terminoloji ve sözcük seçimi kararı alma) yerine getirilir.

	 Belgeleme/araştırma sürecinde gerekli kaynaklar araştırılır ve çevrilecek mate-
ryalin eksiksiz anlaşılabilmesi için gerekli bilgiler toplanır. Gouadec’e göre, her 
çevirmen belgeleme ve araştırma yapmalıdır; çünkü her çevirmen kendi belgele-
rini oluşturur ve yönetir ve ihtiyacı olan bilgilere ulaşmak zorundadır. 

	 Terminoloji sürecinde çevrilecek metindeki terimler saptanır, terimlere uygun 
düşen karşılıklar araştırılır ve bu terminolojik karşılıklar çevrilecek metne yerleş-
tirilir. 

	 Frazeoloji sürecinde çevrilecek metindeki deyimler ve sıradan ifade biçimleri 
saptanır, bu deyim ve biçimlere uygun düşen karşılıklar araştırılır ve bu frazeo-
loji aşamasına ilişkin karşılıklar çevrilecek metne yerleştirilir.

	 Çeviri/aktarma sürecinde dilsel ve kültürel bir sistemden diğerine aktarım yapılır. 
	 Gözden geçirme sürecinde dilsel ve/veya teknik düzeyde kalite kontrol yapılır ve 

çevirinin doğruluğu saptanır. Bu süreçte düzeltme yapılmaz.
	 Revizyon sürecinde gerekli dilsel, teknik ve çevirisel kalitenin sağlanması adına 

çeviride düzeltmeler yapılır.
	 Redaksiyon sürecinde etkin ve tutarlı bir metin oluşturulur.
	 Baskı sürecinde çevrilen metin yayımlanmak üzere hazır hale getirilir.
	 Ve bu süreçlerin hepsinde çevirmen ve çeviri yönetimi söz konusudur.
Gouadec’e göre, çevirmenin aşama aşama yerine getirdiği bu farklı görevlerin hepsi 

çeviri mesleğinin içindedir ve bu durum çeviri hizmetlerinde ve dil hizmetlerine ihtiyaç 
duyulan işletmelerde gerçeklik kazanmıştır (2002: 60). Bu doğrultuda, Gouadec, günü-
müzde çevirmen dışında terminolog, teknik yazar ve dil mühendisleri yetiştirilmesi ge-
rektiğini belirterek, öğrencilere bu yönde eğitim verilmesinin altını çizmiştir (2014: 13). 
Yürütülen çeviri projesinde tüm bu aşamalar kimi uyarlamalardan geçerek kullanılmıştır.
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Anthony Pym ise, öğrencilerin istihdamını artırmak ve geniş çeviri etkinliklerinde yer 
alabilmelerini sağlamak için onlara yakın beceriler kazandırılması gerektiğini belirtmek-
tedir. Bununla birlikte, Pym, çeşitli öğrenci gruplarıyla çeviri projeleri gerçekleştirilerek 
onlara proje yönetimiyle ilgili çevirmenlerin genelde sahip olmadığı ticaret ve organizasyon 
becerilerinin kazandırılmasını önermektedir. Pym, ekip çalışmasının ancak uygulamayla 
öğrenilebileceğini ve ekip çalışması ne kadar çok kullanılırsa öğrencilerin büyük ölçekli çe-
viri projelerinde yer almaya o kadar hazır hale geleceğini vurgulamaktadır. Kaldı ki, Pym’e 
göre, proje yönetimi ancak gerçek projeler bağlamında geliştirilebilmektedir (2007: 10-11). 

Buradan hareketle, günümüzde çeviri sektöründe verilen iş ilanlarına başvuracak 
adaylardan dil becerileri ve uzmanlık alanlarının yanı sıra çeşitli çeviri teknolojileri-
nin gerektirdiği araçları kullanmaları beklenmektedir (Canım-Alkan, 2016). Gouadec, 
profesyonel çevirmenlere yönelik 430›dan fazla iş ilanını incelediği araştırmasında bu 
ilanların %95’inde çeviri belleği kullanımı becerisinin bir ön koşul olarak yer aldığını 
saptamıştır (2007: 151). Günümüzde çevirmenlik mesleğinde çeviri teknolojilerini kul-
lanmanın artık kaçınılmaz hale geldiği açıktır. Çeviribilim bölümü öğrencileri de dilsel 
becerilerinin yanı sıra çeviri teknolojilerinin gerektirdiği araçları kullanma becerilerini 
geliştirmelidir (Lavault-Olléon, 2007). Bu doğrultuda, yürütülen projede çeviri teknoloji-
lerinin etkin kullanımı hedeflenmiştir.    

3. YÜciTA Çeviri Projesi İçeriği / Eyleyenleri
YÜciTA, 15 Ekim 2012 tarihinde Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Prof. Dr. Selim Ça-

ğatay tarafından kurulan ve Türkiye’nin birçok bölgesinden, farklı kurum ve kuruluşlar-
dan değişik kesim ve profillerde üyelerden oluşan gönüllülük esasına dayalı bir araştırma 
ağıdır. YÜciTA’nın amacı ülkemizdeki yöresel ürünlerin korunabilmesi için ideal bir coğ-
rafi işaretler sisteminin kurulması, yöresel ürünlere değer kazandırılarak sürdürülebilir 
kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve kültürel ve biyolojik çeşitliliğin korunması konu-
sunda çaba harcamak şeklinde ifade edilmektedir (Tekelioğlu, 2019).

 

Şekil 1: YÜciTA web sayfasının arayüzü
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2019-2020 Güz Dönemi MTF 4451 Teknik Çeviri 5 dersi kapsamında gerçekleş-
tirilen YÜciTA Çeviri Projesinde; araştırma ağının web sitesinde bulunan 6175 sözcük 
uzunluğundaki Türkçe içeriğin derse kayıtlı 35 öğrenci ile birlikte Fransızcaya çevrilmesi 
hedeflenmiştir. Proje, ön hazırlık süreci dışında terimce oluşturulması, çeviri, redaksiyon 
ve revizyon olmak üzere dört aşamada tamamlanmıştır. 

3.1 YÜciTA Çeviri Projesinin Ön Hazırlık Süreci 
YÜciTA Çeviri Projesine başlarken ilk olarak projeyle ilgili tüm duyuruların ve dos-

ya paylaşımlarının Google Sınıf platformu aracılığıyla yapılması planlanmıştır. Bu doğ-
rultuda bir “MTF 4454 Teknik Çeviri 5” başlıklı bir Google Sınıf oluşturulmuş ve tüm 
öğrenciler bu sınıfa kayıt olmuştur. Proje boyunca, Google Sınıf üzerinde gerekli duyuru-
lar paylaşılmış ve her aşamaya ilişkin ödevler verilmiştir.

 

Şekil 2: Google Sınıf

İkinci olarak, YÜciTA web sitesinde bulunan Türkçe içerik her bir sayfanın özel ola-
rak adlandırılmasıyla ayrı Microsoft Word belgelerine aktarılmıştır. Böylece, tüm web 
sitesi içeriğinin, Memsource üzerinde başka bir dile çevirisi yapılabilecek formata dönüş-
türülmesi amaçlanmıştır. Bu işlemin ardından ortaya çıkan toplam sözcük sayısı 6175, 
toplam Word dosyası sayısı ise 22’dir.

Şekil 3: Word dosyalarının bir kısmı
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Üçüncü olarak, projenin terimce oluşturma aşamasında kullanılmak üzere Microsoft 
Excel formatında boş bir terimce şablonu hazırlanmıştır. 

Şekil 4: Boş terimce

Son olarak, projenin çeviri ve redaksiyon aşamalarında kullanılmak üzere Memsour-
ce üzerinde her bir öğrenci için kişisel Dil Uzmanı hesabı açılmış ve bir öğrenci proje 
koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.2

Şekil 5: Dil Uzmanı hesaplarının bir kısmı

3.2 Terimce Oluşturma Aşaması
Projenin ön hazırlık sürecinin ardından terimce oluşturma aşamasına geçilmiştir. Bu 

aşamada öncelikle Türkçe içerikte yer alan terimlerin saptanması planlanmıştır. 6175 söz-
cük barındıran içerik 35 öğrenci arasında eşit olarak paylaştırılmış ve öğrencilere daha 
önce hazırlanan boş terimce gönderilmiştir. Öğrencilerden saptadıkları terimleri boş te-
rimceye aktarmaları ve hazırlanan terimceleri Google Sınıf üzerinde teslim etmeleri is-
tenmiştir. Terimcelerin teslim edilmesinin ardından sınıf ortamında her bir terim tek tek 
tartışılmış, terim niteliği taşımayan maddeler listeden çıkarılmış ve terimce çeviri aşa-
masında kullanılabilir hale getirilmiştir. Terimce oluşturma aşaması üç hafta sürmüştür.

Şekil 6: Terimcenin son halinden bazı maddeler
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3.3 Çeviri Aşaması
Projenin terimce oluşturma aşamasının ardından Memsource üzerinde çeviri çalışma-

larına başlanması planlanmıştır. Öncelikle öğrencilere çeviri teknolojileri ve Memsource 
kullanımıyla ilgili kısa bir eğitim verilmiştir. Ardından ön hazırlık sürecinde oluşturulan 
Word formatındaki dosyalar 35 öğrenci arasında eşit bir şekilde paylaştırılmıştır. Daha 
sonra tüm dosyalar ve terimce proje koordinatörü tarafından Memsource üzerinde oluş-
turulan projeye aktarılmış ve her bir dosya sistem üzerinde sorumlu olan ilgili öğrenciye 
tanımlanmıştır. Öğrenciler Memsource üzerinde Türkçeden Fransızcaya çeviri yaparken 
proje yürütücüleri tarafından kendilerine sağlanan Dil Uzmanı hesaplarını kullanmışlar-
dır. İki hafta süren çeviri aşamasında, çevirilerin ilerleyişi periyodik olarak yönetici hesa-
bıyla kontrol edilmiş ve çeviriler daha sonra sınıf ortamında tartışılmıştır.

Şekil 7: Memsource üzerinde öğrencilere atanan bazı çeviri görevleri

Şekil 8: Memsource Editor üzerinde yapılan bir çeviri
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3.4 Redaksiyon Aşaması
Projenin çeviri aşamasının ardından Memsource üzerinde redaksiyon çalışmalarına 

başlanması planlanmıştır. Öncelikle öğrenciler arasında çapraz eşleştirme yapılmıştır. Ar-
dından proje koordinatörü Memsource üzerinde gerekli sistemsel düzenlemeleri yaparak 
Gözden Geçirme (Redaksiyon) sürecini başlatmıştır. Öğrenciler Memsource üzerinde 
redaksiyon yaparken çeviri aşamasında olduğu gibi Dil Uzmanı hesabı kullanmışlardır. 
Yapılan düzenlemeler daha sonra sınıf ortamında tartışılmış ve redaksiyon aşaması üç 
hafta sürmüştür.

 

Şekil 9: Memsource üzerinde öğrencilere atanan bazı redaksiyon görevleri

Şekil 10: Memsource Editor üzerinde yapılan bir redaksiyon
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3.5 Revizyon Aşaması
Projenin terimce oluşturma, çeviri ve redaksiyon aşamalarının ardından tüm dosya-

lar proje yürütücüleri tarafından gözden geçirilerek kalite kontrol yapılmıştır. YÜciTA 
Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile gerçekleştirilen toplantıda, proje sürecine yönelik 
çalışmaların ayrıntıları kendisine anlatılmıştır. Bu toplantıda Tekelioğlu ile birlikte tüm 
dosyaların üst-revizyonu yapılmış ve YÜciTA’nın faaliyetleri, dergi, televizyon gibi yan 
ürünler ve ulusal/uluslararası farklı hedef kitlelere yönelik farkındalık konferanslarından, 
YÜciTA projesi odağında bir ürünün coğrafi işaret tesciline kadar uzanan tüm aşamalar 
konusunda kendisinden bilgi alınmıştır.

 

Şekil 11: YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile birlikte

Ayrıca, coğrafi işaretler alanı terminolojisinin bir uzman olarak değerlendirilmesi 
yapıl

mış ve proje kapsamında hazırlanan terimce son kontrolden geçmiştir. Web sayfası-
nın son okumasının anadili Fransızca olan bir uzman tarafından yapılmasına ve projede 
görev alan öğrencilerin ad ve soyadlarının yer aldığı künyenin web sayfasına eklenme-
sine karar verilmiştir. Fransız gıda şirketi bünyesinde bir toplantı düzenleyerek projeye 
katkı veren öğrencilere sertifika verilmek istenmesine karşın, Mart 2020’de başgösteren 
Covid-19 pandemisi koşulları değiştirmiş ve bu sürecin çevrimiçi ortama taşınması ge-
rekliliği oluşmuştur. Web sayfası güncellemelerinde artık sona yaklaşılmıştır.

4. Sonuç gözlemleri ve öneriler
Teknik çeviri alanıyla ilgili farkındalık oluşturma konusunda bu projenin öneminin 

altını çizmekte yarar görüyoruz. Ders kapsamında oluşturulan değerlendirme anketi so-
nuçlarına göre öğrenciler yürütülen projeyle birlikte aşağıdaki beceri, yetenek ve farkın-
dalıkları kazandıklarını ifade etmişlerdir:

	 Proje yönetimi ile ilgili analitik düşünme yeteneği
	 Teknik çeviri ve çeviri teknolojileri alanında teorik ve uygulamalı bilgileri kulla-

nabilme becerisi
	 Piyasada çeviri teknolojilerini ve Bilgisayar Destekli Çeviri (BDÇ) araçlarını 

etkin bir şekilde kullanabilme becerisi
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	 Kamu ve özel sektörün gereksinimleri doğrultusunda, bu derste edinilen bilgi 
birikimini uygulama alanlarında kullanabilme becerisi

	 Saha çalışmalarında ve projelerde bireysel ve takım çalışması içinde sorumluluk 
alma, yönetebilme ve karar verme becerisi

Yukarıdaki veriler ışığında, Gouadec ve Pym’in öne sürdüğü yaklaşımlarda vurgu-
lanan kazanımların bu proje kapsamında genç teknik çevirmen adaylarına aktarıldığı 
saptanmıştır. Durum böyle olunca, genç çevirmenlerin teknik çeviri yöntemleri ve tek-
nik metin yazma/oluşturma konularında formasyon almaları çok değerli olmaktadır. Bu 
formasyon proje tabanlı bir çalışma olarak verildiğinde, genç çevirmenler çeviri ve çe-
virmen stratejilerinin yanı sıra, ekip çalışması ve yönetimi konusunda sorumluluk alarak 
çok yönlü deneyim kazanmaktadırlar. Böylece, sürdürülebilir yaratıcı düşünce payla-
şımlarıyla piyasayı tanıma/tanıtma/sorgulama/sorgulatma eylemleri de gündeme taşın-
maktadır. Görüldüğü üzere, teknik çeviri alanında meslekleşme açısından bilgilendirme/
araştırmaya yönlendirme ile çevirmen adaylarına piyasa koşullarını deneyimleme olanağı 
verilmektedir.

 Proje yönetimi odağında parça & bütün ilişkiselliğini deneyimleyen genç çevirmen 
adayları bu kazanımlarını özgeçmişlerinde görünür kılmaktadır. Çeviri teknolojilerinin 
etkin kullanımı ve bilgilerin güncellenmesi olmazsa olmazdır. Teknik çeviri dersinin 
proje olarak yapılanmasıyla öğrenciler patent çevirisi kapsamında Coğrafi İşaret Tesci-
li Çevirisi yapmaya yönlendirilmişlerdir. Yöntem kapsamında genç çevirmenler çeviri 
çalışmaları sırasında araştırma, dokümantasyon/belgeleme, arşivleme alışkanlıkları ka-
zanmışlardır. Ayrıca, proje çalışmasıyla genç çevirmenlerin piyasadaki koşullar, veriler 
ve teknik metin/ürünlerin dolaşımı konularında farkındalık geliştirdikleri ve en önemlisi 
motivasyon kazandıkları saptanmıştır. 

Türkiye’de teknik çeviri alanının gelişmesi, çeviri derneklerinin üniversitelerle iş-
birliği yapması, öğrencilerin çeviri işletmelerinde gerçekleştirdikleri stajlar, çeviri sek-
törü eyleyicilerinin çeviri eğitiminde aldıkları etkin rol, Mesleki Yeterlilik Kurumunun 
(MYK) şemsiyesi altında beş üniversite ve çeviri alanı STK’larının işbirliğiyle farklı 
çeviri alanlarında ulusal mesleki yeterliliklerin yazımı çalışmaları vb. girişimler, proje 
tabanlı ders içeriklerinin geliştirilmesinde hareketlilik sağlamış ve bu tür yaratıcı proje-
lerin farklı üniversitelerin çeviribilim bölümlerinde (Canım-Alkan, 2020) de örnekleri 
görülmeye başlanmıştır. 

Günümüzde değişen ve gelişen yeni mesleklerle birlikte teknik çeviri alanı çeviri 
eyleminin yanı sıra, teknik metin yazarlığı, video oyunları tasarımı, görsel işitsel çeviri 
çalışmaları, patent çevirileri, her türlü proje yönetimi vb. farklı iş sahalarıyla çeşitlenerek 
çevirmeni maddi ve manevi haklar açısından değerli kılmaktadır. Dolayısıyla, teknik çe-
viri alanında kazanılan beceri ve yetkinlikler, genç teknik çevirmen adaylarının çok yönlü 
hareket edebilmelerine ve farklı iş sahalarına açılabilmelerine olanak sağlamaktadır. 

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 37-48



48

NOTLAR
1 Memsource üzerinde redaksiyon terimi yerine “Gözden geçirme” terimi kullanılmaktadır.
2 Memsource şirketi, 2012 yılında Academic Edition hizmetini başlatmıştır. Academic Edition, 

üniversitelerin çeviribilim bölümlerine Memsource tarafından ücretsiz verilen bir hizmettir. 
Academic Edition hesabı sayesinde öğrenciler ile gerçekçi çeviri projeleri yürütebilmek müm-
kündür. Bkz. https://www.memsource.com/academic/ 
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