
 
 

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ 
ÇEVİRMEN STAJ YÖNETMELİĞİ 

Madde 1: AMAÇ 

Stajın amacı, çevirmen adaylarının mesleki bilgi, deneyim ve yeterlilik 
edinmeleri ve etik değer ve mesleki bilincin oluşmasına ve gerek çeviri sektörü 
gerekse diğer sektörlerde çalışma yaşamına hazırlanan çeviri öğrencilerine 
katkıda bulunmaktır.    

Madde 2: KAPSAM 

Bu Yönetmelik; Eğitim Kurumlarını, Çeviri İşletmeleri Derneği üyelerini ve 
Öğrenciyi kapsar ve üniversitelerin çeviri bölümü öğrencilerinin, aday meslek 
mensubu olarak yetiştirilmeleri, teoride öğrendiklerini somut çeviri metinlerine 
uygulayabilme becerilerini artırmaları ve mesleğe hazırlanmaları için staj 
programlarını, staj sürelerini, stajlarda uygulanacak değerlendirme yöntemlerini 
ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 3: TANIMLAR 

Stajyer: Bu yönetmelikte geçen “Stajyer” terimi üniversitelerin ilgili lisans 
bölümlerinde okuyan ve her üniversitenin kendi saptadığı stajyerlik döneminde 
bulunan ve öğretim görevlilerinin bir çeviri işletmesinde çalışmaya yetkin 
görerek önerdikleri çevirmen adayı öğrenciler  

ile   

üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinde okuyan ve uzmanlık alanı konferans 
çevirmenliği olarak kesinleşmiş bulunan veya konferans çevirmenliği dersleri 
almakta olan ve kabul edilecekleri kurumun ihtiyaç duyduğu dil çiftinde 
simultane çeviri yapmaya aday öğrencileri,  



Çeviri İşletmesi: Çeviri İşletmeleri Derneği üyesi ve aday üyesi olan ve 
bünyesinde her sene en az 1 ay stajyer çalıştırmayı kabul eden çeviri hizmetleri 
veren kuruluşu ifade eder. 

Madde 4:  STAJ HAZIRLIĞI VE EĞİTİM KURUMLARIYLA İŞBİRLİĞİ 

Çeviri İşletmeleri Derneği’nde staj yönetimi ve ilişkilerinin düzenlenmesini dernek 
Staj Komisyonu yapar.  

Üniversitelerin Çeviri Bölümlerinde staj yönetimi ve ilişkilerinin düzenlenmesini bu 
konuyla görevlendirilmiş Staj Sorumlusu yapar. 

Üniversitelerin ilgili Çeviri Bölümlerinin Staj Sorumluları stajyer öğrenci listelerini 
ideal olarak her yılın Nisan ayı içerisinde Çeviri İşletmeleri Derneği Staj 
Komisyonuna iletir.  Ancak öğrencinin katılabileceği çeşitli ulusal ve uluslar arası 
faaliyetler nedeniyle güz ve kış döneminde de kısa dönemli (20 iş günü) staj 
başvurusu kabul edilir. Bu başvuru için ideal süre Kasım ayı sonudur.    

ÇİD Staj Komisyonu, üye ve aday üye işletmelere üniversitelerden gelen stajyer 
öğrenci listelerini ve Staj Talep Formunu göndererek, Haziran-Temmuz-Ağustos 
aylarında görevlendirecekleri stajyer sayısını bildirmelerini talep eder.  

Talep olarak belirtilen stajyer sayısı, işletme adları, işletmelerde stajyerle 
ilgilenecek danışman isimleri ve iletişim bilgileri Çeviri Bölümlerindeki Staj 
Sorumlularına iletilerek mutabakat sağlanır.  

Madde 5: STAJ PROGRAMI 

Eğitim kurumu işletmeye stajyer gönderirken beklentisi stajyerin gerçek iş ortamını 
bütün bileşenleriyle deneyimlemesidir. Bu nedenle stajyere staj süresince mümkün 
olduğunca farklı tür ve alanlardan metinlerle tanışma ve çalışma imkanı verilir.  

Madde 6 :STAJ SÜRESİ:  

Asgari 20 işgünüdür (1 ay).  

Staj süresini dolduran çevirmen adayı, işletmenin kabulü halinde veya işletmenin 
teklifi üzerine aynı işletmedeki çalışma süresini aynı koşullarda uzatabilir.  

 

 



Madde 7: STAJ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

Çeviri işletmelerine stajyer öğrenci gönderen üniversite çeviri bölümleri. 
hazırlayacakları değerlendirme formunu staj süresinin bitiminde çeviri 
işletmesindeki ilgili stajyer danışmana gönderir. Çeviri İşletmesinin stajyer 
danışmanı, stajyer öğrenci ile ilgili soruları yanıtlayarak formu ilgili bölüme geri 
gönderir.  

Madde 8: ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ ÜYESİ İŞLETMELERDE 

      STAJYER ÇALIŞMA KOŞULLARI 

1- Stajyer, staj yapacağı işletmenin iş akış planına, varsa kalite yönetim 
sistemine, gizlilik kurallarına ve çalışma saatlerine uymayı taahhüt 
eder. Bu taahhüt kendisinin imzalayacağı bir belgeyle işletme 
tarafından kayıt altına alınır. 

 
2- Çeviri İşletmesi stajyere rahat çalışabileceği bir çalışma ortamı temin 

eder. Çeviri sürecinde yararlanması için gerekli sözlük, referans 
kitapları vb. gibi gerek basılı gerekse internet üzerinden erişilen 
kaynakları sunar.  

 
 
3- Stajyere, işletme için yapacağı çeviri hizmetleri karşılığı olarak Çeviri 

İşletmeleri Derneği’nin her yıl belirleyeceği standart bir ücret ödenir. 
Bu tutar, ÇİD Staj Komisyonu tarafından,  staj dönemi başlamadan 
önce üniversitelerdeki ilgili bölümün Staj Sorumlusuna bildirir.  

 
4- ÇİD’e Staj başvurularının her yıl ideal olarak Nisan ayında yapılması 

öngörülmektedir. Ancak öğrencinin katılabileceği çeşitli ulusal ve 
uluslar arası faaliyetler nedeniyle güz ve kış döneminde de kısa 
dönemli (20 iş günü) staj başvurusu kabul edilir.   

 
5- Stajyer, çalışma saatleri içinde gerek anadilinden bildiği yabancı dile, 

gerekse yabancı dilden anadiline kendisine verilen çevirileri yapar 
veya redaksiyon, kontrol, düzeltme işlemlerini uzman ya da danışman 
denetiminde yapar ve teslim ettiği çeviriyle ilgili geri bildirimleri ilgili 
kişilerden alır.  

 



6- Gerektiğinde işletmenin çeviri süreciyle ilgili gördüğü diğer hizmetleri 
işletmenin iş sürecine uygun olarak yerine getirir.  

 
7- Çeviri işletmesi kendi bünyesinde stajyerin soracağı soruları 

cevaplandıracak, çeviriyle ilgili gerekli yönlendirmeleri yapacak bir 
danışman atar. İlgili danışman staj sonunda öğrencinin okulundan 
gelecek staj sonu değerlendirme formlarını ve gerekli belgelerini 
doldurup imzalamaya, kapalı ve mühürlü bir zarfla göndermeye, 
stajyerle ilgili soruları cevaplandırmaya ve gerektiğinde ilgili eğitim 
kurumuyla iletişim kurmaya yetkili olacaktır. 

 
8- Stajyer staj süresinin bitiminde çeviri işletmesine ait kullandığı tüm 

demirbaş ve materyalleri eksiksiz ve tam olarak işletmeye iade ve 
teslim eder.   

 
9- Öğrenci stajı sırasında çevirdiği metinlerden, işletmenin izni olmak 

kaydı ve koşuluyla ve gizlilik sözleşmelerini ihlal etmeksizin eğitim 
programının gerektirdiği biçimde yararlanabilir.  

 
10- Staja devam zorunludur. Staj süresi asgari 20 işgünüdür (1 ay). 

Staj hangi aşamada olursa olsun, yarıda kesildiği takdirde staj 
yapılmamış sayılır. Konferans çevirmenliği stajı yapanlar, 
katılabilecekleri konferans takviminin ardışık 20 iş gününe tekabül 
etmemesi halinde, toplam 20 iş gününü en az beş (5) günü 
konferanslarda olmak kaydıyla kurum bünyesinde doldurarak stajlarını 
tamamlayacaktır.  

 
11- Konferans çevirmenliği stajı yapanların en az beş (5) farklı 

toplantıya dinleyici olarak katılmaları ve dinledikleri profesyonel 
konferans çevirmenlerinden en az ikisinden (2) olumlu görüş almaları 
gerekir.  

 

12- Çeviri işletmeleri bünyelerinde çalıştırdıkları stajyerle ilgili sonuç 
değerlendirme raporunu Çeviri İşletmeleri Derneği’ni Staj Komisyonuyla 
paylaşır, stajyerle ilgili bilgi ve değerlendirmeleri sunar. Bu kayıt, stajyerin 
ileride Çeviri İşletmeleri Derneği üyesi kuruluşlara yapacağı başvurularda 
referans oluşturmak üzere ÇİD kayıtlarına alınır.  

 


