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YAZAR 

Nancy Matis 
Nancy Matis şu anda Belçika`da bulunan kendi firmasının yöneticisidir. Yerelleştirme, çeviri projesi 
yönetimi, danışmanlık ve eğitim üzerine uzmanlaşmıştır. Avrupa`nın genelinde sayısız üniversitede 

ders vermiştir.  Haute Ecole de Bruxelles ISTI, Université Lille 3, KU Leuven, Hogeschool Gent, 
Universitat Jaume I, University of Salford and University of Ljubljana dahil. Çeviri projesi yönetimi 
üzerine makaleler yayınladı ve uluslararsı bir kaç projeye dahil oldu, bu projeler; geleceğin 
çevirmenleri ve proje yöneticileri için eğitim materyalleri tasarlamak ve bunları değerlendirmek.
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Sorumluluğun reddi: 
Yazar ve çeviri ekibi bu kitabın İngilizce sürümündeki içeriğiyle tam bir tutarlılık elde etmek için elinden 
geleni yaptıysa da, hatalar ve eksikler için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Okuyucu bu bilgileri 
kullanırken riski kendine ait olmak üzere kullanımını kendi durumuna uygun hale getirmelidir. 

Bu yayının hiç bir bölümü yazarın öncül rızası olmadan çoğaltılamaz ya da aktarılamaz. 

GİRİŞ 

Çevirmen, düzenleyici ya da proje yöneticisi, kim olursa olsun, çeviri projesinde çalışan her kişi 

belli bir konudaki işini yönetmekten sorumludur. Çeviri sadece bir belgeyi çevirmek savı kadar basit 

değildir; yürütülmesi gereken bir dizi başka görev vardır- idari olanlar bunların bazılarındandır. 

Bu kitabın amacı bir çevirinin kendi yaşam döngüsünün her aşamasında nasıl yönetildiğini 

keşfetmektir. Bu kitap özünde çeviri şirketinde çalışan bir proje yöneticisinin perspektifinden yazılmıştır. 

Lakin, biz aynı zamanda bir dereceye kadar süreç içerisindeki bir katılımcı tarafından yürütülen 

yöneticilik işine de ilgiyi çekmeye çalışacağız- bu katılımcı serbest çevirmen. 

Proje yaşam döngüsü açısından konuya yaklaşırsak, bir proje yöneticisi tarafından yürütülen 

görevlerin çeşitliliğini analiz etme olanağımız olacaktır, diğer çeşitli katılımcıların rolü ile birlikte. Bu 

bize aynı zamanda farklı tip çeviri projelerine göz atmamızı sağlayacaktır, çeşitli karmaşıklık düzeyleri 

ile birlikte. 

Doğrudan sadede gelmeden önce, kitap boyunca bahsedeceğimiz proje yönetimi katılımcılarının 

üç ana grubunu resmetmek herşeyden önce kaydadeğer olacaktır. Buradaki amaç çeviri piyasasının 

kapsamlı görünümünü sunmak değil, basitçe özel sektör profesyonellerinin üç ana grubunun kısa ve öz 

tanımını yapmaktır1
. 

                     
1
 Özel şirketlerin çeviri bölümlerinde istihdam edilen çevirmenlerin dünyası hakkında konuşmayacağız. Aynu 
zamanda bu çalışmanın kamu ya da toplum kuruluşlarındaki çeviri bölümlerini kapsamasını amaçlamıyoruz- 

Avrupa Komisyonu`nun Çeviri Genel Müdürlüğü gibi, sadece bu kuruluş yüzlerce çevirmen istihdam etmektedir. 



Çeviri projelerinizi nasıl yönetmelisiniz 

 

http://turkiyetercumeceviri.com/ 

   

 



Çeviri projelerinizi nasıl yönetmelisiniz 

 

http://turkiyetercumeceviri.com/ 



Çeviri projelerinizi nasıl yönetmelisiniz 

 

http://turkiyetercumeceviri.com/ 

Bir çeviri projesinin tanımlanması ve taban analizi. 
Projenin analizi derinlemesine ya da başka şekilde yapılabilir, çeşitli kriterlere bağlı olarak 

yapılabilir. 

Eğer proje mevcut olan bir müşteriden gönderildiyse ve onayı neredeyse garanti altındaysa, tam 

bir analiz yapılacaktır. 

Bazı durumlarda,  müşteri sadece dahili maliyetler hakkında bir fikre ihtiyaç duyabilir bu 

potansiyel bir proje ya da teklif edilen iş dönüş süresiyle bağlantılı olabilir. Bu nedenle üstünkörü bir 

analiz, uygun bir yanıt sağlamak için yeterli olabilir. Bazen bu müşteri tarafından gönderilen gerçek 

dosyalara dayalı değildir, çevirilecek kelimelerin sayısı gibi kesin bilgiler yerine, kelimeler ve ele 

alınacak sayfaların hedef dile çevirisi mevzubahistir. 

Bu tarz bir hızlı analiz aynı zamanda tetkik aşamasında da yer alabilir. Bazı verilere dayanarak, 

satış elemanı potansiyel müşteriye hızlıca bir hesaplama sağlayabilir. 

Olasılık mutlaka üstünkörü bir analiz anlamına gelmez. Tersine, bazı durumlarda, hedef 

potansiyel müşteri kurum için çok önemli olabilir. Eğer fiyatlandırma için bir istek olursa2, çeviri şirketi 

hakkında kapsamlı bilgi, çalışma prosedürleri ve tabiki bütçe önerile sıklıkla gereklidir. Bu gibi 

durumlarda, derinlemesine analiz yaparken,  teklif dosyası eşliğinde bir kaç iş günü sürebilir. 

Bir çeviri projesinin başlangıç analiz adımları şunları belirlemeyi hedefler: 

• Eldeki projenin türü 

• Projenin çeşitli bileşenleri 

• Üretim aşamaları 

• Gerekli kaynaklar 

1. Proje türleri 

Projenin çeşidi genellikle müşterilerin kendileri tarafından iletilir;  lakin genellikle çeşitler 

kolayca tespit edilir. Birkaç çeşit sunulabilir ve biz onları 4 ana gruba ayırmayı seçtik. 
A. "Belge" Projeleri 

Bu projeler çok değişken derecelerde karmaşıklık içermektedir; teslim edilebilir parçalar genelde 

DTP ile birlikte olan lazım olabilecek veya olmayabilecek belgelerdir. 

Daha kesin durumlarda,  
3Microsoft Word® gibi kelime işlemci uygulamalarla içiçe olacaktır, 

                     
2
 İngiliz kısaltmalardan RFP ( Teklif İsteği) ve RFQ ( Fiyatlandırma İsteği) yaygın olarak kullanılmaktadır. 
3
 Bu kitapta verilen örneklerin büyük çoğunluğu Microsoft Office® Paketine atıfta bulunacaktır. Ancak, 

prosedürler diğer yazılım ve yazılım paketlerine eşit derecede uygulanabilir olacaktır, örneğin, ücretsiz ve açok 
üretkenlik paketi olan Open Office. 
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herhangi bir biçimlendirme yapmadan, daha az görselle birlikte. Bazen bunlar çok kısadır, örneğin bir e-

mail`in içeriği gibi, başka zamanlarda çok verimli olmaktadırlar, bir kaç düzine sayfadan oluşan bir 

sözleşme gibi. Genelde bunlar müşteri tarafından e-mail üzerinden gönderilmektedir, lakin belirli 

durumlarda, fax yoluyla ya da bazen doğrudan kağıt olarak aktarılabilirler. 

Daha karmaşık durumlarda, proje daha DTP`ye ihtiyaç duyan daha teknik metinlerden oluşacaktır 

ve bunlar özel tasarlanmış programların ya da belkide Microsoft Work®
 `ün desteğiyle olacaktır. Bunlar 

yazılım parçalarının özelliklerini gösteren broşürler içerebilir, çeşitli karmaşık görseller ve hatta nispeten 

hacimli kullanım kılavuzları, detaylandırma işlemleri ya da ürünün kullanımı dahil( BT prosedürleri, 

yazıcı kılavuzları, tıbbi incelemeler, otomotiv kılavuzları, vs.) Genellikle e-posta yoluyla 

gönderilmelerine rağmen, bu tarz bir belge belkide daha karmaşık bir yolla transfer edilmelidir. örneğin 

büyüklüklerine göre FTP siteleri4
. 

B. "Yazılım" Projeleri 

Bu tarz bir proje bir yazılım parçasının yerelleştirilmesine5
 dahil olur ve bu yazılıma eşlik eden 

herhangi bir materyale dahil olur, kullanıcı kılavuzları, yardım dosyaları, pazarlama broşürleri, lisanslar, 

CD kapakları vb. dahil. 

Bir kere daha, bu projeler kısa ve öz olabilir ve sadece bir metin düzenleyicisi kullanarak 

basitçe çevirilecek bir kaç arayüz dizesinden oluşurlar. Bunların bir örneği aşağıda verilmiştir. 
IDD_DIALOG_SPA_AR DIALOGEX 0, 0, 376, 207 

STYLE WS_CHILD | WS_CAPTION CAPTION 

"DİZİLİŞ YARAT" 

FONT 8, "MS Sans Serif", 0, 0, 0x1 

BAŞLA 

GROUPBOX "Kullanılabilir Diskler",IDC_STATIC,3,16,166,129 

PUSHBUTTON "Ekle",IDC_ADD,172,60,29,19 LTEXT "Lütfen 

bir ad belirtiniz:",IDC_STATIC,6,171,129,8 

SON
6
 

Aynı zamanda arayüzü ''neredeyse '' olduğu gibi görüntülemeyi sağlayan özel yazılım 

                     
4
 Bazı mesajlaşma sistemleri verilen megabaytı aşan e-mailleri işleme almayacaktır, halbuki FTP sitesi 

üzerinden bir kaç yüz megabaytlık bir dosyayı doğrudan gönderebilirsiniz. ( Dosya Transfer Protokolü) 
5
 ' Yazılım Yerelleştirme ' terimi ekranda gözüken öğelerin çevirisini kapsar, kapsamı için gereken herhangi bir 
kültürel ya da teknik uyarlama, kullanım ve hedef dile işletim dahil. Bu para birimi teammülleri için de gereklidir ( 
örneğin euro para birimi olarak dolara karşı), zaman ve tarih formatları ( '' 02/15/2014 tarihinde saat 3 te hedef 

dillere çevrilmiştir), yerel karakterler, ölçümler vb için olan her sembol için de gereklidir. 
6
 Bu parçada sadece '' Dize Yarat'', '' Kullanılabilir Diskler'', ''Ekle '' ve '' Lütfen isim belirtiniz '' dizeleri 

çevrilmelidir. Gerisi yazılım kodundan oluşmaktadır ve çevirmen tarafından değiştirilmemelidir. 
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yerelleştime araçlarını kullanmak gerekebilir. Aşağıda Alchemy CATALYST yazılımı tarafından 

sunulan çeviri ortamının bir örneği verilmiştir7
. 

   

                     
7
 Bakınız: http://www.alchemysoftware.ie/products/alchemy_catalyst.html 

 

http://www.alchemysoftware.ie/products/alchemy_catalyst.html
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III. Fiyatlandırma üretmek 

Fiyatlandırma üretebilmek için, ilk olarak proje bileşenleri ve projeyi bitirmek için gereken 

çeşitli aşamalar hakkına bir anlayışa sahip olmak önemlidir. Sonra yürütülecek çeşitli görevler için 

bileşen başına hacimler her birine uygulanacak fiyatlar ile birlikte tespit edilmelidir. 

1. Hacimler 

Genelde en kolay ölçülebilir olan birimleri kullanmaya çalışmaktayız. Bu birimler doğrudan söz 

konusu üretim görevlerine bağlıdır ve aşağıda dört farklı birim türü keşfedeceğiz: kelimeler, 

sayfalar,çizimler ve saatler. 

A. Dilbilimsel görevler 

Çevirilecek veya revize edilecek bir metin için kullanılacak hacim birimleri karakterler, 

kelimeler, satırlar veya sayfalardır. Bugün fiyatlandırma için en yaygın kullanılan birim kelime gibi 

duruyor. Aslına bakılırsa, belgelerle , çevrimiçi yardımla, yazılımla, web sitesi veya multimedya ile 

uğraşmaktansa, yukarıda belirtilen diğer birimlerin dışında kelimeleri saymak daha kolay ve tutarlı 

olacaktır. Ayrıca, bilgisayar destekli çeviri araçlarının çoğu genellikle kelime ağırlıklı analizler 

sağlamaktadır. 

Buna ek olarak, esas olarak belirtmekte fayda var ki, kelime sayımları çeviri sonrası hedef 

kelimelere karşı olduğu şekliyle kaynak kelimeler üzerine yapılmaktadır. Bu araçlara sahip olmayan 

bir kaç çeviri şirketi fiyatlandırmalarını hala  hedef kelime sayımı üzerine sağlamaktadır. Bu durumda, 

kaynak metinde bulunan kaynak kelimelerin gerçek sayısından hedef kelimelerin sayısını hesaplamak 

için artma oranlarını kullanmaktadırlar. Örneğin, Fransızca diline çevirilecek bir metnin yaklaşık 

İngilizce kaynak metinden %20 daha fazla kelimesi olacağını söylemek adil olur. 

Her ne kadar çevirilecek metnin belirlenmesi için karakterlet, satırlar ve sayfalar giderek 

yaygınlığını yitiren birimler haline gelse de, bazı fiyatlandırmalar için hala kullanılabilirler. Genel 

olarak, bir satırda 55-60 karakter (boşluk dahil olup olmadığına bağlı olarak ) ya da sekiz-on arası 

kelime  olduğu düşünülmektedir. Sayfalar içinse, genelde 30 ve 40 satır ya da 250 ve 400 arası kelime 

içermektedirler. 

Son olarak,  sözlğk çalışmasından da bahsetmek isteriz. Bazı durumlarda, bu da kelime başına 

ücretlendirilebilir, lakin bazı kurumlar sözlük girdisine dayalı olarak işi ölçmeyi tercih etmektedir8
 ya 

                     
8
 Sözlük girdisi bir kelime ya da birkaç kelimeden oluşabilir. 
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da bazen işin süresiyle de ölçüm yapılabilmektedir. 

Bu kitabın işlemi sırasındaki metnin çevirisine atıf yaparken, her zaman kaynak kelimelere göre 

ölçüm yapacağız. 

B. DTP 

Belgeler üzerine masaüstü yayıncılığı yapmak için, kaç sayfa ile uğraşılacağının bilinmesi 

gereklidir. Karmaşıklıkları aşırı şekilde kullanılan programa bağlı olabilir ve aynı zamanda belgedeki 

çizimlere bağlı olabilir. 

Bir taraftan çeviri gereken metin için ve karakterlere,kelimelere, satırlara ve sayfalara göre 

ölçümleme için farklılık yapmak çok önemlidir, diğer taraftan formatlama ve masaüstü yayıncılığa 

ihtiyaç duyan çevrilmiş belge için de önemlidir. Bu tarz bir görev genellikle kaynak sayfa sayısına 

göre fiyatlandırılmaktadır. 

C. Çizimler 

Fiyatlandırma işleminin bir parçası olarak, iş gerektiren herhangi bir çizimi saymak ta 

önemlidir. Herhangi bir metin içermeyen ve herhangi bir tip iş gerektirmeyen çizimlerin ( örnek 

olarak renk uyumu ) fiyatlandırmada yer almasına gerek yoktur. 

Lakin yerelleştirme gerektiren çeşitli çizim tipleri arasında bir farklılık oluşturmak esastır. İlk 

olarak, kolay erişebilir metinlerden oluşanları içeren herhangi bir çizimi saymak kayda değer 

olacaktır. Rötüş çalışması gerektiren herhangi bir çizimi tanımlamak gereklidir. Son olarak, 

yerelleştirme gerektiren ekran görüntülerinin sayısının tespit edilmesi gerekecektir. Bu üç çeşit 

çizimde değişen derecelerde zorluğa sahip olabilir. Bu yüzden her kategori için bir analiz yapılmalıdır, 

karmaşıktan basit olanlara, ya da daha karmaşık olanlar için. 
D. Diğer teknik ve dilsel görevler 

Önceki kısımda belirtilen üretim aşamaları genellikle kelimeler,sayfalar ve çizimler gibi 

birimler açısından ölçümlemesi zor olan aşamalardır. Aslında, bir yazılım programının derlemesi, bir 

web sitesinin uyarlanması, multimedya animasyonlarının yerelleştirilmesi, testleri ve hata ayıklama bu 

birimlerde bahsedildiği gibi kolayca yapılamaz. 

Bu nedenle saat cinsinde fiyatlandırılırlar. Ancak, belirli bir görev için gerekli saat 

hesaplanması genellikle sorunlu ve tartışmaya tabi olabilir. Örneğin, örneğin çeviri bürosunun verilen 

görevin  40 saat iş gerektirdiğine karar verebilir,  diğeride bunun 80 saat gerektirdiğini hesaplayabilir. 

Aynı şekilde, bir müşteri belirli bir görev için 20 saat iş için ödemeyi kabul edilebiir halbuki diğerleri 



Çeviri projelerinizi nasıl yönetmelisiniz 

 

 

 

kategorik olarak reddedecektir. Bu yüzde başka şekilde ölçümlenemez görevlerin fiyatını hesaplarken 

daili sürenin aşılmaması hayati önem taşımaktadır. Gerekli saatlerin sayısının hesaplamasının altındar-

öte yandan, projelerin yerelleştirmesinin karlılığından faydalınabilir ve hatta çeviri şirketi için finansal 

kayıplara yol açabilir. Faturadaki saatlerin sayısına etki edebilecek çeşitli faktörler bu nedenle 

fiyatlandırma yapılırken dikkate alınmalıdır, öngörülen görevin zorluğu dahil, müşteri tarafından 

ihtiyaç duyulan kalite seviyesi ve proje için kaynaklar vb. dahil. 

Belirli görevlerin nadiren fiyatlandırmaya dahil olduğu gerçeğini de vurgulamak isteriz. 

Örneğin, üretim sürecinde yer alan kalite güvencesinin çeşitli biçimleri de sıklıkla bu şekilde 

belirtilmemiştir. Müşterilerin genel olarak ihtiyaç duyulan kalitenin güvence altına alınması için çeviri 

şirketlerinin bu üretim aşamaları yürütmesi gerektiği yönünde hissiyatları vardır be bunun maliyetinin 

bütün üretim maliyetleri kapsamında olması gerektiği yönünde hissiyatları vardır. 

2. Fiyatlandırma 

Çoğu çeviri şirketi proje yöneticileri tarafından kullanılabilir olan fiyat tablosu yapmaktadır. 

Birimlerin fiyatları çeşitli kriterler ile belirlenöektedir, ki bu serbest çevirmenler tarafından kendi 

ücret oranlarını belirlemek için kullanılabilir. 
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o Yapılacak görevlere uygun olarak. Müşteri ger görevin toplam maliyeti için 

doğrudan erişime sahiptir, proje yönetimi hariç. Daha sonra bir veya daha fazla 

görevler karşı karar verebilir. Örneğin aşağıdaki ekran görüntülerinin 

yerelleştirmesi silinirse, toplam fiyat düşecektir. 

 

Hedef Dil Bileşenler Görevler Miktar Birim Birim 

Fiyat 

Fiyat / 
Görev 

       

İspanyolca Çevrimiçi 
Yardım 

Çeviri 12,896 Rep. & 100% €0.0567 €730.77 

İspanyolca Çevrimiçi 
Yardım 

Çeviri 54,387 Belirsiz € 0,1133 € 6,163.86 

İspanyolca Çevrimiçi 
Yardım 

Çeviri 57,257 Yeni €0.1700 €9,733.69 

İsveççe Çevrimiçi 
Yardım 

Çeviri 18465 Rep. & 100% €0.0833 €1,538.75 

İsveççe Çevrimiçi 
Yardım 

Çeviri 34,285 Belirsiz €0.1667 € 5,714.17 

İsveççe Çevrimiçi 
Yardım 

Çeviri 71,790 Yeni €0.2500 €17,947.50 

       

Çeviri için Alt toplam     €41,828.74 

 

İspanyolca Çevrimiçi 
Yardım 

Çizimler 
(Standart) 

30 Çizimler € 7,0000 €210.00 

İsveççe Çevrimiçi 
Yardım 

Çizimler 
(Standart) 

30 Çizimler €10.0000 €300.00 

       

(Standart) çizimler için Alt toplam    510,00 € 

 

İspanyolca Çevrimiçi 
Yardım 

Çizimler 
(Ekran 

görüntüleri) 

25 Ekran 
görüntüleri 

€6.0000 150,00 € 

İsveççe Çevrimiçi 
Yardım 

Çizimler 
(Ekran 

görüntüleri) 

25 Ekran 
görüntüleri 

€8.0000 €200.00 

       

Ekran görüntüleri için Alt toplam     €350.00 

 

İspanyolca Çevrimiçi 
Yardım 

Derleme / 

test / hata 
ayıklama 

76.5 Saatler €40.0000 €3,060.00 

İsveççe Çevrimiçi 
Yardım 

Derleme / 

test / hata 
ayıklama 

76.5 Saatler €45.0000 €3,442.50 

       

Derleme / test / hata ayıklama için Alt toplam    €6,502.50 

Görevler için Alt toplam € 49,191.24 AM% 5 € 2,459.56 Kombine edilen toplam € 51,650.80 
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C. Tek bir dile tam yazılım yerelleştirme projesi için bir 

fiyatlandırma örneği 

Tanım 

■ Çeviri şirketi: Nancy Matis SPRL 

■ Müşteri şirketi: MachterSoft & Co 

■ Ürün: SoftALL99 

■ Yerelleştirilecek dosyalar: 

o Çevirilecek .RC dosyalarıyla birlikte komple yerelleştirme projesio CHM 

formatında çevrimiçi yardım; HTML kaynak dosyaları o Adobe InDesign® 

formatındaki belgeler 

■ Kaynak Dil: İngilizce 

■ Hedef dil: Fransızca 

■ Yaklaşık hacimler (dosyaların alımı üzeerine TM analizi yoluyla kontrol edilmelidir): 

o Yazılım için 18,000 yeni kelime, TM den güç aktarımı ve tekrarlamalar yoktur. 

o yardım dosyaları için 70,000 kelime,  20% tekrarlar dahilo 

dökümantasyon için 40,000 kelime,  30% tekrarlar dahil o Yardım 

dosyalarında ya da dökümantasyonda çizim bulunmamaktadır. 

■ Bu proje için fiyat tablosundan tahmin edilen satış fiyatları: 

o 0.18 Euro/standart kelime o 

11 Euro/sayfa o 35 Euro/saat 

■ Ek Yorumlar: 

o Yerleşik yazılıma bağlı teknik aşamalarla ilgili olarak, müşteri çeviri bürosunun 

iki test iki de hata ayıklama aşamasının yükümlülüğünü almasını talep etmiştir. 

Müşteri çeşitli derleme aşamalarını gerçekleştirecektir. o Proje yönetim hizmetleri 

için %7.5 olan bir ücretin ödenmesi gerekmektedir. 
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IV. Proje takvimini düzenleme 

Prensip olarak her proje bir zaman sınırı ile gelmektedir. Bu, müşteri tarafından belirlenebilir ve 

gerektiğinde alt-yüklenicinin müsaitliğine bağlı olarak benimsenebilir. Buna karşılık, müşteri çeviri 

projesini sonlandırmak için gereken zamanın tahmini süresini istediği zaman bu çeviri şirketi 

tarafından belirlenebilir. Bu durumda, müşteri ya teklif edilen teslimat tarihini kabul edecektir ya da 

sahip olduğu herhangi bir endişeyi dile getirecektir. 

1. Programın amacı 

Bir program kurmak şartlar ne olursa olsun projeyi yürütmek için her zaman istenen bir 

durumdur. İş dönüş süresinin ne çok uzun ne de çok kısa sürmeyeceği bir şekilde hazırlanmalıdır. 

Aslında müşteriler bir kaç çeviri şirketinden gelen teklifleri ele alma özgürlüğüne sahiptir. 

Dolayısıyla, benzer bir bütçenin birkaç teklifi durumunda, onlar genellikle en yakın teslimat tarihi için 

karar kılacaklardır. Ancak, fazlasıyla kısa, neredeyse mantıksız bir süre önermek, sadece müşteriyi 

kaçırma riskini getirmez ( normalde 20 günü alacak bir projenin üç günde bitirilmesi için kullanılan 

metotları sorgulayabilirler), aynı zamanda siz bütün projeyi başarısızlığa düşme tehlikesi altında 

bırakmış olursunuz. Bu yüzden, sunulan talimatları gözlemlerken ve gereken kalite seviyesini garanti 

ederken, herhangi bir proje için talep edilen ya da teklif edilen zaman sınırının karşılandığından emin 

olmak zaruridir. 

Bir program genelde çalışma günlerine yönelik olarak ifade edilir. Dolayısıyla hafta sonları ve 

tatillerin hesaplama dışında bırakılmaları için ele alınmalıdır. Çalışma olmayan günlerin farklı olduğu 

bölgeleri kapsayan çok dilli projeler için programlar hazırlarkenzorluklar ortaya çıkabilir. Örneğin, 

batıda noel dönemi sık sık çeviri şirketlerinin faaliyetini yavaşlatan bir dönem olarak gözükmektedir, 

halbuki Çin`de bu Çin Yeni Yılına denk gelen dönemde daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu dahil olan 

her bölge için çok dilli bir projeyi kabul etmeden veya sunmadan önce kesinlikle kontrol edilmelidir. 

Normalde her proje için ayrı bir program hazırlanır. Her bileşen bir altbölüm oluşturur ve çeşitli 

ve ilgili üretim görevlerini tamamlamak için bir zaman oluşturulur. Analiz aşaması her proje üretim 

aşamasının tutarlı tanımlamasını sağlamaktadır ve dolayısıyla sürecin önemli bir parçasıdır. 
2. Ölçümler 

Her proje aşaması için çalışma günlerinin sayısını hesaplamak için, öncekı kısımda özetlenen 
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her görev için üretkenlik ortalamaları olan ''ölçümler'' kullanılabilir. Bu ölçümler ortalamalardır ve 

acenteden acenteye değişebilir ve aynı zamanda bir projeden diğerine göre değişebilir, biri diğerine 

kaynak olsa dahil. Dolayısıyla proje yöneticileri proje programına geçmeden önce şirketlerindeki 

mevcut ortalamalarındaki son gelişmeler hakkında tam olarak haberdar olmalıdırlar. 

Bu bölümde önerilen programlar için, biz alıntılar üzerine bu bölümde sunulan ölçümleri 

yeniden kullanacağız. Biz onları burada bir tablo halinde özetledik. 

Daha fazla...

A. Bir serbest çevirmenin üç projeyle aynı anda çalışması için 

olan programın bir örneği 

Tanım 

■ Bir serbest çevirmenin birkaç çeviri şirketinden üç farklı teklifle projeler için 

çalışacağını ve bu tekliflerin hepsini kabul ettiği örneğini alalım. Üç proje kaynak dil 

olarak Fransızca ve hedef dil olarak İngilizce`dir. Çevirmen sadece çeviri aşamasını 

üstlenecektir. Makbuzlar ve teslimat tarihleri çeviri şirketleri tarafından belirlenir. Bu 

sebeple bu projelerin aynı anda yürütülme olasılığını kontrol etmek önemlidir. 

Daha fazla ...

V. Proje lansmanı 

Proje koşulları ve çalışma metotları müşteri tarafından kabul edildiği andan itibaren, özellikle 

fiyat ve program konusu, iş normal bir şekilde başlayabilir. Projelerin tekrarlaması durumunda, her 

yeni proje için fiyat teklifinin resmi onayı her zaman gerekli değildir. Bu durumda, genelde çeviri 

şirketi müşteriyle sözleşme aracılığıyla ortak olur, bu proje lansman aşaması ile devam için kuralları 

şart koşabilir ya da şart koşmayabilir. Çeviri şirketi ve müşteri arasındaki güven ilişkisi buradan 

zaman kazandırmaktadır ve üretim aşamalarının yakında başlamasını sağlayacaktır. 

Proje lansman aşaması yakın bir şekilde projenin analiz aşamasına bağlıdır. Eğer projenin 

türünü tanımlamayı sağlayan ön analiz, bu analizin bileşenleri, çeşitli aşamalar ve tahsis edilecek 

http://www.translation-project-management-shop.com/
http://www.translation-project-management-shop.com/
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kaynaklar detaylı bir şekilde icra edilirse, işin proje üzerine hemen başlaması mükemmel bir şekilde 

uygun olacaktır. 

Eğer bu analiz sadece müşteriye çabucak bir fiyat teklifi ve program yollamak için yapıldıysa, 

proje yöneticisinin projenin ileri gidebilmesi için bütün elemalara sahip olduğunu garanti etmesi için 

projeyi detaylı bir şekilde incelemelidir. Hatta proje fiyatlandırmasının ya da programının sonuç 

olarak modifiye edilmesi olasıdır. 

1. Kaynaklar 

Proje için gerekli olan kaynakların analizi ve gerçek proje lansmanı arasında meydana gelen 

süre bazen çok uzun olabilir. Örneğin, eğer bir müşteri bir proje için fiyatlandırma istediyse ancak 

bunu sadece bir ay sonra onayladıysa, analiz aşamasındaki proje için dizilen takımlar başka bir işi 

kabul etmiş olabilir ve dolayısıyla müşterinin dosyaları yolladığı zamanda daha fazla müsait 

olmayabilirler. 

Buna ek olarak, bir çeviri şirketi fiyatlandırma ya da program yapmak için bir projeyi analiz 

ettiğinde, bu her zaman hızlı bir şekilde gerekli kaynakları toplamamaktadır, sunulmuş bir 

fiyatlandırmanın bir projenin yürütülmesiyle sonuçlanmadığı gerçeğini göz önüne alırsak. 

Ayrıca, çabuk başlaması gereken projolerin büyük çoğunluğu için müşteri tarafından önceden 

bir uyarı verilmez, bu da çeviri şirketinin her zaman temas kuramayacağı ve kendi tedarikçilerini 

''saklı'' tutamayacağı anlamına gelmektedir. 
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VI. Projeyi İzleme 

Genel bir kural olarak, proje lansmanından sonra, bu üretimin bitmesinin beklendiği, herşeyin 

iyi gittiğinin umut edildiği basit bir durum değildir. Çoğu durumda, hatta proje çok karmaşık ve büyük 

sayıda projeye çalışan içerse dahil, projenin izlenmesi esastır. Proje yöneticisi bu amaç için çeşitli 

önlemler ugulayabilir. 

Bu bunu çok küçük bir proje için söylemeden devam etmektedir, örneğin biri öteki gün ya da 

aynı günde bile teslim edilecek dosyayı ele alır, bütün bu önlemleri kullanmak gerekli olmayabilir, en 

azından büyük ölçekli uzun soluklu projede olan yolla aynı şekilde olmaz. Aslında, proje yöneticileri 

''küçük'' projeleri üstlendikleri zaman, sık sık bu projeleri grup olarak izlemeyi tercih ederler, bu bütün 

bilgileri beraber toplamalarını sağlar ve bütün projeleri hakkında küresel bir bakış açısı sahibi 

olmalarını sağlar. 

1. İletişim 

Bir proje başladıktan sonra onaylancak noktalardan biri dahil olan herkes katılımlarını 

onaylamıştır ve gerektiyse onlara yollanan çeşitli e-postaları ve materyalleri aldıklarını 

onaylamışlardır. Belirli durumlarda, Bilgi Teknolojileri hususları yüzünden ( örneğin, e-postayla ya da 

aktarım ortamıyla ilgili hatalar) veya e-postaları yönetirken ortaya çıkan zorluklar yüzünden, işlenecek 

dosyaların doğru hedefe varmama riski bulunmaktadır ve sonucundada bu dosyaların işlenmeme riski 

bulunmaktadır. Eğer proje yöneticisi her proje üyesiyle herşeyin yolunda olduğunu kontrol edemezse, 

oldukça büyük bir problemle yüzleşme riskiyle karşı karşıya kalırlar, şöyleki atanmış insanlar 

tarafından belirli dosyaların hiçbir zaman işlenmediğinin farkına varmak ve  projenin ilgili 

aşamasından sonra ya da projenin kendisinden sonra hepsinin farkına varmak olarak açıklanabilir. 

Herkesten çeşitli e-postaların ve dosyaların alındığının onaylamalarını istemek bunun yanısıra talep 

edilen teslimat tarihlerine saygı duymanın uygunsa ve bu talimatı takip etmeyen proje takımının 

üyeleriyle kontrol etmek, bu basitçe onların projenin plana göre yürütüldüğünü sağlamalarına yönelik 

kendi kısımları üzerinde bir dikkatsizlikten dolayı olmaktadır. Proje yöneticileri aynı zamanda alıcılar 

tarafından alınan bütün e-postalar için kendi elektronik posta programlarında alındı okuma özelliği 

kurabilirler. E-posta ile olan onayın yokluğunda, proje yöneticisi hiçbir onay alınmayan çeşitli 

katılımcıları belirli görevlerin yeniden tahsis edilip edilmemesi gerektiğini kontrol etmek için veya 

ilgil insanların aslında işlerine başlayıp başlamadığını kontrol etmek için çağırabilir. 
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Bir kılavuz, yardım modülü ve bir yazılım programından oluşan 

uluslararası proje için dosya takibi 
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Projenin tamamlanması 
Bir proje genellikle nihai dosyalar son müşteriye teslim edildiği an tamamlanmış kabul edilir. 

Ancak, bu önemli aşamayla bağlantılı birtakım görevler bulunmaktadır, bazıları her proje için 

geçerlidir ( örneğin, faturalama) ve diğerleride sadece spesifik projeler için geçerlidir ( ''son durum 

incelemesinin'' derlenmesi''). 

1. Dosyaların Kontrolü 

Müşteriye nihai dosyaları teslim etmeden önce, proje yöneticisinin çeşitli kontrolleri üstlenmesi 

gerekmektedir. Bunlar çeşitli faktörlere bağlı olacaktır; projenin karmaşıklığı, dahil olan insanlar, 

müşterinin ihtiyaçları, üretim aşamasında proje yöneticisinin katılımı, onların uzmanlığı vb. dahil. 

Her durumda, teslim edilecek bütün dosyaların mevcut olduğunu ve müşterinin talimatlarına 

uyulduğunu kontrol etmek önemlidir. Dosyaları açmak aynı zamanda onların en son sürüm olduğunun 

sağlanmasını ve hedef dilde yapıldıklarından emin olunmasını sağlayacaktır. Aslında, onlarım teslim 

etmek için aceleci olmasından dolayı, bazı proje katılımcıları bazen yanlış dosyaları seçebilir ve elde 

ettikleri kaynak dosyaları projenin başında hedef dosyaların yerine yollayabilirler. Düzenleyiciler aynı 

zamanda kendi düzenlenmiş sürümlerini yollamak yerine proje yöneticisinden birkaç gün önce alınan 

orjinal çevrilmiş dosyaların iadesi gibi bir hata da yapabilir. Dolayısıyla teslim edilen dosyaların hızlı 

kontrolü çok önemlidir9
. 

Bazı projeler nihai aşamaya geçmeden önce dilsel ve / veya teknik Kalite Kontrolüne (kısa veya 

detaylı) tabidir. Bu adımlar proje kalitesini garanti altına almak için atılmaktadır. Ancak, bu adımlar 

her zaman programlanmamıştır. 

Eğer bir projede kalite kontrol aşaması bulunmuyorsa ve eğer, dosyaların alınması üzerine, 

proje yöneticisi bir kalite probleminden şüphe edersei onlar, zaman müsaitse, kendileri Kalite Kontrol 

aşamasını üstlenirler ya da bu görevi kalifiye bir katılımcıya transfer ederler. Nihai dilsel ya da teknik 

kontrol proje yöneticisine dosyaların uygun bir kalitede olduğunun güvencesini verir ya da onları bu 

dosyalara yönelik gerekli değişiklikleri yapma konusunda teşvik eder, bu sayede onlar müşterinin 

taleplerine karşılık vermektedirler. 

                     
9
 Elde edilen dosyaların tarihi hala iyi bir göstergedir. Ancak, bunun belgenin son sürümü olduğundan emin 

olmak, her zaman yeterli değildir. Örneğin bazı proje yöneticileri proje katılımcılarına her zaman dosyalarını 
sıkıştırmalarını ve kendi isimlerinin baş harflerini sıkıştırılmış dosyanın sonuna eklemelerini isteyeceklerdir. 


