
ÇEVİRİ 

İŞLETMELERİNDE 

PROJE YÖNETİMİ 



ÇEVİRİ DÜNYASINDA İŞLETMELERİN 

ORTAYA ÇIKIŞI 

Ticaretin uluslararası pazarlara açılmaya başlaması, 

Pazarların büyümesi, teknolojinin gelişmesi ve bu 

teknolojinin başka ülkelere aktarılması, 

Çeviri süreçlerinin karmaşıklaşması ve büyümesi  

Karmaşıklaşan ve büyüyen çeviri işlerinin yürütülmesi 

için bir takım kurallar ve koşulların gerekmesi, 



PROJE KOORDİNASYONUNUN ORTAYA ÇIKIŞI 

Çeviri sektörünün küreselleşmeyle birlikte gelişmesi;  

Çevirinin artık birden fazla dile yapılması; 

Çeviri ekiplerinin sanal ortama geçişi; 

Çevirmenlerin uzmanlaşmaya doğru gidişleri; 

Çeviri süreçlerinin karmaşıklaşması; 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile BDÇ Araçlarının ortaya çıkışı, 

Çeviri İşletmelerinin birden fazla farklı işle eş zamanlı ilgilenmeleri 
gerektiği, 

    gibi nedenler sonuçunda proje koordinatörlüğü çeviri işletmelerinin 
omurgasını oluşturmaya başlamıştır. 

 



PROJE YÖNETİMİ NEDİR 

İşletmeler çeviri işlerinin belirli kriterlere uygun yapılması için : 

bilgi, 

yetenek, 

koordinasyon,  

ekip çalışması, 

planlama, 

Risk yönetimi, 

Zaman Yönetimi 

çeviri araçları  

ve kontrol tekniklerini uygulayarak proje yönetimi uygular. Proje 

Yönetimini gerçekleştirmek için ise yukarıdaki becerilere sahip 

Proje Koordinatörlerine ihtiyaç vardır. 



Çeviri İşletmelerinin Temel Yapı Taşları 

Çeviri İşletmeleri bünyesinde barındırdığı Proje 
koordinatörleri, çeviri ekipleri, grafikerler gibi insan 
kaynakları ile elektronik sözlükler, veri tabanları, bilgisayar 
destekli çeviri  araçları gibi diğer kaynaklarla bir bütündür.  



Çeviri İşletmelerinde Çeviri İşlerinin 

Yürütülmesi 

İşletmeler proje koordinatörleri vasıtasıyla ortaya çıkması 

muhtemel sorunları tahmin ederek bunlar ortaya çıkmadan 

çözülmesine yardımcı olur ve karar verme sürecine katkıda 

bulunarak büyük miktarda veriyi hızla ve kusursuzca planlar, 

görevlendirir, izler ve kontrol eder.  

Proje koordinatörleri sonradan ortaya çıkan krizleri çözer.  

Tüm bu nedenler dolayısıyla Çeviri İşletmeleri kendilerine 

sipariş edilen tüm işleri birer proje olarak alırlar. 

Çeviri şirketlerini çevirmenlerden veya çeviri bürolarından ayıran 

en büyük kriter de budur. 

 



Proje İş Akışı 
     

İ  L  E  T  İ  Ş  İ  M 

 
Görevlendirme 

Siparişin alınması 

Ön değerlendirme 

Görevlendirme 

 

 

 

 

Planlama 

Projenin 

değerlendirilmesi ve 

bölümlere ayrılması 

Sürelerin, kaynakların 

ve bütçenin 

planlanması,  

İletişimin planlaması  

 

 

 

 

Hazırlık 

Proje terimlerinin 

hazırlanması 

Metnin 

Hazırlanması 

Kaynakların 

tahsisi 

 

 

 

 

 

 

Çeviri 

 

Ve 

Redak

siyon 

aşama

ları 

 

 

Projenin 

kapatılması 

K  A  L  İ T  E    K  O  N  T  R  O  L 



Ön değerlendirme kriterleri 

kaynak ve erek dil çift(ler)i 

 standartlar ve çeviri ortamı 

kullanılacak teknoloji 

kalite güvence gereksinimleri  

 çevirinin süresi ve bu süreye uyabilme olanağı 

 Müşterinin beklediği kayıt ve şartlar 

 Çevirinin hitap edeceği kitle 

. 



Görevlendirme 

Müşteriden Onay geldikten sonra 

görevlendirildiğimiz anlamına gelir.  Bu 

durumda  

İşletmeye gelen çevirinin yeniden 

Planlama ve Değerlendirme süreçlerine 

başlanır. 

 

 



Projenin Planlanması 
Üzerinde düşünülecek hususlar 

Müşteriden onay geldikten sonra ise aşağıdaki hususlar değerelendirilir: 

 Projenin bütçesi 

 Gelecekte devamı var mı? 

 Kullanılacak teknoloji, 

 Şirketin kaynakları, 

 İnsan kaynakları yeterli mi? 

 Mekan ve ekipman yeterli mi?  

 Çevirinin süresi ve bu süreye uyma olanağı, 

 Müşteri tarafından belirlenen şartlar ve koşullar ve bunların uygulanabilirliği, 

 Gerekli eğitim ve para, insan kaynağı ve beklentiler doğrultusunda 

uygulanabilirliği, 

 Dış kaynak ihtiyaçları ve lojistik sınırlamalar, 

 Diğer paralel yürütülen çeviri projeleriyle çatıştığı durumlar 



Projenin Planlanması 
Üzerinde düşünülecek hususlar 

Bu veriler belirlendikten sonra, aşağıdaki soruların 

cevapları aranmalıdır: 
Proje belirtilen zamanda tamamlanabilir mi? 

Projenin hangi aşamalarında BDÇ Araçları 
kullanılabilir? 

 Olası Riskler nelerdir ve önlemek için neler 
yapılabilir? 

Kullanılacak yazılım kaynaklarının tespiti 

İç ve dış kısıtlamaların tespiti 

 

 



Projenin Planlanması 
Unutulmaması gereken hususlar 

Proje Planlanırken  

 projenin tüm süreçleriyle bir bütün olduğu, 

 Belirli bir bütçesi olduğu, 

 Değişik bir dizi kaynakların kullanılması gerektiği, 

 tüm Işlerin belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi 

gereken bir dizi hedeften oluştuğu, 

 İyi bir proje yönetiminin ortaya çıkabilecek sorunları 

öngörebileceği ve tasarruf sağlayabileceği 

Unutulmamalıdır. 



Proje Süreci 
Projenin yapılabilir parçalara bölünmesi 

İlk adım projenin gerçekleştirilebilir parçalara 
bölünmesidir:   

 Terimlerin çıkarılması, 

 çevirinin yapılabilir formata dönüştürülmesi, 

 Kaynakların belirlenmesi, 

 Görevlendirmelerin yapılması, 

 Redaksiyon aşamaları 

 Veri tabanının güncellenmesi, 

 Ek hizmetlerin planlanması, 

 Teslimat 



ÇEVİRİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK 

SORUNLAR (RİSK YÖNETİMİ) 

Proje Yönetimi, risk gibi değişkenler üzerinde kontrol 
sağlamaya çalışır.  

RİSK 

Projenin sürecinde ortaya çıkabilecek engellerdir. 

Risk de erken teşhis edildiğinde planlama, 
zamanlama ve kaynak kullanımı ile giderilebilir veya 
çözülebilir.  

Ancak diğer değişkenler gibi risk de belirli tahminler 
ve tepki veren planlama teknikleri temel alınarak proje 
ekibi tarafından yönetilir.  



PROJE TEMELLİ YÖNETİM 

Kuruluş içindeki kafa yapılarını yönetir.  
Organizasyonun kafa yapısını,  

Faaliyetlerini 

Kuruluşun vizyonunu 

Hedefi ve değerlerini belirleyen  

felsefenin önemini vurgular. 

Genel süreç organizasyon için 
 gerekli stratejinin,  

Yapının ve kaynakların belirlenmesi  

önem kazanır.  

Başarının bu sayede elde edileceği düşünülür. 

 


