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 Çeviride Kalite

 Kalite nedir?

 Kalite nasıl ölçülür?

 Ürün Standartları

 Hizmet Standartları

 TS EN 15038

 ISO 17100

 Sonuç



Her şeyden önce

Kalite nedir?



 ISO 9000: «(Bir ürün ya da hizmetin) Sahip 
olduğu özelliklerin gereklilikleri karşılama 
derecesidir.» (Burada gereklilikler, ihtiyaçlar 
ve beklentiler anlamında kullanılmıştır.)

 Peter Drucker: «Bir ürün ya da hizmetin 
kalitesi tedarikçinin bunlara kattıklarına eşit 
değildir. Kalite, müşterinin bunlardan aldıkları 
ve bedelini ödemeye hazır olduklarıdır.»



 ... müşterinin beklentileri

 Müşteri beklentilerini biliyor mu?

 Beklentilerini nasıl iletir?

 13 farklı dilde yazılmış bir metni nasıl kontrol edebilir?

 .. genelde öznel.



 Biçimsel kalite gereklilikleri

◦ Zamanında teslim

◦ Tutarlılık

◦ Sayılar ve rakamlar

◦ Adlar

◦ Terminoloji

◦ ...



 Ne yapacağını yaz (planlama)

 Yazdığını yap (uygulama)

 Kontrol et (ölçme değerlendirme)

 Yaptığını yaz (belgelendirme)



Planla

Uygula
Kontrol 

et

Önlem 

al



 ISO 9001 UYGULA der,

 TS EN 15038  NASIL UYGULANACAĞINI söyler.



 Ürün Kalitesi
Çeviri ürününün kalitesi (metnin kalitesi)

 Hizmet Kalitesi
Çeviri hizmeti sağlayıcının (ÇHS) çeviri 
sürecini yönetim kalitesi



 GB/T 19682-2005 –翻译服务译文质量要求–
Target text quality requirements for 
translation services

 SAE-J2450 - Quality Metric of Automotive 
Industry

 LISA QA model - Localization Industry

 ATA certification program - competence in 
translating from one specific language into 
another



 ABD: Standard Guide for Quality Assurance in 
Translation (ASTM F2575-06)

 Avrupa: EN 15038:2006 Translation services 
– Service requirements (TS 2009)

 Çin: Specification for translation service –

Part 1: Translation 翻译服务规范第1部分:笔译
(GB/T 19363.1-2003)

 Kanada: CGSB-131.10:2008  Translation 
Services 



0 Giriş
1 Kapsam
2 Terimler ve tarifler
3 Genel kurallar
4 Müşteri-ÇHS ilişkisi
5 Çeviri hizmetlerinde yöntemler
6 Katma değer hizmetleri
Ek A (Bilgi için) Proje kayıt ayrıntıları
Ek B (Bilgi için) Çeviri öncesi teknik hazırlık süreci 
Ek C (Bilgi için) Kaynak metin incelemesi
Ek D (Bilgi için) Biçem şablonu
Ek E (Bilgi için) Dar kapsamlı katma değer hizmetleri  
listesi



Çeviri
Çeviri hizmeti sağlayıcısı (ÇHS)
Çevirmen
Belge
Düzeltme
Düzeltmen
Denetleme
Denetmen
Hedef dil
Hedef metin

Kategori
Katma değer hizmetleri
Kaynak dil
Kaynak metin
Metne özel kurallar
Sözlü çeviri
Son okuma
Yerel
Yeterlilik



3.1  Genel

3.2  İnsan kaynakları

3.3  Teknik kaynaklar

3.4  Kalite yönetim sistemi

3.5  Proje yönetimi



4.1  Genel

4.2  İş talebi ve uygulanabilirlik

4.3  Teklif

4.4 Müşteri-ÇHS anlaşması

4.5  Projeye bağlı müşteri bilgilerinin yönetimi

4.6  Proje sonlandırma



5.1  Genel

5.2  Çeviri projelerinin yönetimi

5.3  Hazırlık

5.4  Çeviri süreci



1. Kapsam
2. Terimler ve tanımlar
3. Kaynaklar
4. Hazırlık süreçleri ve etkinlikler
5. Üretim süreçleri
6. Üretim sonrası süreçler
Ek A (Bilgi için) ISO 17100 Çeviri süreci
Ek B (Bilgi için) Sözleşmeler ve proje özellikleri
Ek C (Bilgi için) Proje kaydı ve raporlama
Ek D (Bilgi için) Üretim öncesi görevler
Ek E (Bilgi için) Çeviri teknolojisi
Ek F (Bilgi için) Katma değer hizmetleri  listesi
Ek G (Bilgi için) Örnek iş akışı



1. İnsan Kaynakları
1. Çevirmenlerin mesleki yeterlilikleri
2. Düzeltmenlerin mesleki yeterlilikleri
3. Denetmenlerin mesleki yeterlilikleri
4. Çeviri projesi yöneticilerinin mesleki yeterlilikleri

2. Teknik ve teknolojik kaynaklar
1. Çeviri projelerini sürdürmek ve bütün verilerin 

güvenle saklanması, arşivlenmesi vb. için gerekli 
araçlar

2. İletişim araçları
3. Çeviri araçları



1. Çeviri yeterliliği

2. Kaynak ve erek dilde dil ve metin yeterliliği

3. Araştırma, bilgi edinimi ve işleme yeterliliği

4. Kültürel yeterlilik

5. Teknik yeterlilik

6. Alan yeterliliği



1. Genel

2. Müşteri taleplerinin ve yeterliliklerin 
değerlendirilmesi

3. Teklif

4. Müşteri-ÇHS sözleşmesi

5. Proje temelli müşteri bilgileri

6. Proje hazırlığı

7. İdari etkinlikler



1. Genel

2. Çeviri projeleri yönetimi

3. Çeviri süreci
1. Çeviri 

2. Kontrol (çevirmen tarafından)

3. Düzeltme

4. Denetleme

5. Son okuma

6. Son kontrol ve teslim



a) uygun terminoloji

b) doğru anlam

c) doğru dilbilgisi ve yazım

d) sözlüksel uyum

e) çeviri kılavuzlarına uygunluk

f) standartlara uygunluk

g) biçim

h) hedef kitle ve hedef metnin işlevi



 Dört göz ilkesi (çevirmen + düzelmen)

 Denetleme isteğe bağlı

 Teslimden önce son kontrol yapılmalı



1. Geri bildirim 
sürece katılan herkesle paylaşılması

2. Kapatma işlemleri 
veri güvenliğinin sağlanması dâhil bütün 
yasal görevlerin ve sözleşmeyle belirlenen 
işlerin yapılması

Bu bölüm yeni...

ÇHS artık arşivlemeden sorumlu.



 ISO 17100 genişletildi, ayrıntılandırıldı.

 Çeviri sürecinin daha net tanımlanması 
gerekiyor. Bu da özellikle müşteriye daha 
fazla görev ve sorumluluk yüklüyor.



Çevirilerin bir standarda göre yapılması, 
müşteri ile ÇHS arasındaki bir sözleşmeye uygun 

çeviri yapılması demektir.

ISO 17100

Hazırlık, analiz ve tespitler

Yeterlilik, süreçler, belgeler

Geri bildirim, kontrol ve iyileştirme süreçleri

17100



ISO 17100 bir süreç standartı olduğundan 
taraflar arasındaki anlaşmanın temelini 
oluşturmalı ve taraflar çeviri projelerinin 
hazırlanmasına (planlanmasına) daha fazla 
önem vermelidir.



 ISO 9001’e uygun yönetim;

 Standartlara uygun proje yönetimi;

 Nitelikli çeviri belleği;

 Nitelikli terminoloji veritabanı;

 Çeviri ürünlerini değerlendirme ölçütleri;

 Çeviri kılavuzunun iyileştirilmesi;

 Şartnamenin gözden geçirilmesi(?)



Sabrınız için teşekkür ederim.
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