
OLCAY SEVİMLİ



KURUMSAL ÇEVİRİ
Kurumsal Çeviri hizmeti, firmanızın kurumsal dilinin, 
yurtdışı piyasadaki yansımasını temsil eder. Dolayısıyla, 
Kurumsal Çeviri sürecimiz planlanırken, sadece dil 
yeterliliği, alan bilgisi yeterli olmayıp, organizasyon 
kültürü, algı yönetimi ve pazarlama stratejileri konusunda 
deneyim sahibi, dil ve iletişim becerileri ve stratejileri 
gelişmiş editörlerimiz tarafından özel bir hizmet 
sunulmaktadır. Böylece, firmanızın ilk temsil noktası olan 
internet siteniz, hizmet kalitenizin kanıtı olan 
yazışmalarınız ve duyurularınız, verdiğiniz hizmetin ve 
şirket profilinizin kalitesini ve gelişmişliğini yansıtacak 
şekilde hedef kitlenize ulaşmaya hazır hale getirilir. 
Kurumsal çevirilerimizde, SO Çeviri ve Danışmanlık 
imzasıyla uygulanan tüm çeviri süreçlerimiz geçerlidir. 
Bununla birlikte, hizmet kalitemizi artırmak ve ihtiyaca 
göre revize edebilmek adına bu süreci destekleyen çeviri 
adımlarımız ise şu şekildedir:



KURUMSAL ÇEVİRİ
1. Tüm kurumsal çevirilerinizde öncelikle kurumunuzun organizasyon 

yapısı, kültürü, hedef kitlesi vizyon, misyon ve değerler çerçevesinde 
incelenerek kaynak dildeki dil tercihiniz değerlendirilir. 

2. Bu değerlendirme sonucu müşterilerimizle paylaşılarak, yapılan 
koordinasyon toplantısında hedef dildeki dil düzeyi, kullanılacak algı 
stratejileri ve iletişim yöntemleri ve kurumun terminoloji tercihleri ve 
gereklilikleri belirlenir.

3. Dil standardizasyonu adına bütün çeviri sürecinde çeviri araçlarından 
destek alınır ve şirketinize özel bellek hazırlanır. Şirketinizin aktif 
olarak faaliyet gösterdiği alana ait terminoloji, şirket stratejinize göre 
belirlenen dil düzeyine uyumluluğu kontrol edildikten sonra, belleğe 
aktarılır.

4. Kuruma ait daha önce belirlenmiş tercihlerin benimsenerek, gelecek 
işlemlere aktarılabilmesi için önceki paralel metinler belleğe aktarılarak, 
standart dil oluşumu ve gelişimi desteklenir.

5. Bu süreçten sonra gelen tüm çeviriler bu bellekte toplanarak, 
kurumunuzun tüm çalışmaları standart dil üzerinden takip edilerek, 
uluslararasılaşma süreciniz ve uluslararası arenada yürüttüğünüz 
aktiviteleriniz optimal fayda temelinden desteklenir.

Size sadece kurumsal çevirileriniz için, kurumunuza özel çözümü 
belirlemeleri için uzmanlarımızla iletişime geçmek kalır.

Dilerseniz, karar vermeden önce, deneme çevirisi talep 
edebilirsiniz!



Bununla birlikte, kurumsal çeviri süreçlerinizin uluslararası 
çeviri standartları ve kalitesi gözetilerek kurumunuz 
bünyesinde yürütülmesini dilerseniz, uzman kadromuz ile, 
çeviri biriminizin kurulması, çeviri süreçlerinin, araçlarının ve 
çeviri kadrosunun belirlenmesi vs. konusunda danışmanlık 
hizmetlerimizden faydalanabilir; yine şirketinizin yapısına 
uygun en iyi çözümün belirlenmesi için uzman desteği 
alabilirsiniz. Böylece kaliteden ödün vermeden, kendiniz için 
en etkin ve etkili strateji ile, uluslararasılaşma sürecinizi 
desteklersiniz.



SÖZLÜ TERCÜME
SO Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri, toplantı ve 
konferanslarda şirket kalitenizi temsilen yanınızda. Gerek 
simultane, gerek ardıl çeviri seçenekleriyle, siz uluslararası 
sektörde rahat hareket edebilin diye, SO'nun deneyimli 
kadrosu sizler için konuşuyor. Dilerseniz, uluslararası iş 
ortaklarınızla ya da potansiyel müşterilerinizle, online, birebir, 
video görüşmeler, TV programları, şantiye gezileri, iş takibi, 
yönetici desteği, kurumsal ağırlama, delegasyon ve ülke 
ziyaretleri, uluslararası fuar ve geziler sırasında 
tercümanlarımız destek versin, dilerseniz de düzenlediğiniz 
konferans ve kongrelerde, simultane tercüme desteği alarak, 
dinleyicilerinize rahat ve etkili iletişim imkanı tanıyın.



TEKNİK ÇEVİRİ
Şirketiniz ve bağlı bulunduğunuz şirketler bünyesinde, 
sektörünüz ve yaptığınız işlerin doğası gereği her türlü teknik 
çeviri hizmeti, alanında uzmanlaşan çevirmenler tarafından 
çevrilir ve SO standardı olan çeviri süreçlerinin ardından, SO 
garantisi ile teslim edilir. Özellikle teknik çevirilerinizde, 
bilgisayar destekli çeviri programları ve şirketinize özel 
hazırlanan çeviri bellekleri sayesinde, alana ve şirkete özel 
terminoloji korunarak, her yeni çevirinizin daha önceki 
çevirilerle aynı dil düzeyinde kalması da garanti edilmektedir.

Böylece raylı sistemler, enerji, elektrik, otomotiv, tekstil, 
patent, medikal vs. hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız 
olun, çevirileriniz teknik çeviride ilgili alanda yetkinlik 
kazanmış, alan terminolojisine hakim ve şirketinizin 
benimsemiş olduğu dil düzeyi ve terminoloji konusunda 
uyumlaştırma süreçlerine aşina çevirmenler tarafından 
çevrilerek, gerekli edisyon süreçleri yine aynı özenle 
tamamlanmaktadır.



TEKNİK ÇEVİRİ
Teknik Çeviri kapsamında halihazırda inşaat ve raylı 
sistemlerde hizmet veren müşterilerimize, ihaleye hazırlık, 
ihale ve proje sürecinde ihtiyaç duydukları her türlü çeviri ve 
dil ihtiyaçları konusunda destek vermekteyiz. Bu bağlamda, 
firmanızın aktif olarak katılım gösterdiği sektörlerde teknik 
şartnameler (elektrik, radyo ve haberleşme sistemleri, 
sinyalizasyon, kurulum ve inşaat işleri vs.), idari şartnameler, 
sözleşmeler ve yazışmaların çevirisi konusunda önceden var 
olan çeviri belleğimiz, sizlerin terminolojik seçimlerine göre 
revize edilerek, tercih etiğiniz dil düzeyi ve terminolojik 
kullanımlar göz önünde bulundurularak, uzman çevirmen ve 
editör kadrosu tarafından çevrilmekte ve SO kalitesi ile 
hizmetinize sunulmaktadır.



RESMİ BELGE ÇEVİRİSİ
Resmi Belge Çevirisi, gerek bireysel gerek kurumsal 
belgelerinizin uzman çevirmenler tarafından çevrilip 
ihtiyacınıza uygun kanalla tasdiki demektir. Bu anlamda farklı 
tasdik süreçleri ve kanalları devreye girmektedir. Bunlardan 
bazıları aşağıdaki gibidir:



Resmi makamlara sunulmak üzere belgelerinizin yeminli tercüman 
tarafından çevrildikten sonra noter onayından geçmesi işlemidir. 
SO Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri'nde vize belgeleri, nüfus cüzdanı, 
diploma, evlat edinme, vs. resmi satatüsündeki her türlü belgeniz, noter 
yemin zaptına sahip çevirmenlerimiz tarafından hazırlanır ve noter 
tasdikli olarak istediğiniz yolla tarafınıza iletilir.

Noter Tasdikli Yeminli Çeviri



Yurtdışı işlemlerinizde kullanılmak üzere hazırlanan belgelerin geçerli 
olabilmeleri için Apostil tasdiği işleminden geçmeleri ve kullanılacağı 
ülkenin Türkiye'deki Konsolosluklarında tasdik edilmesi gerekmektedir. 
Apostil tasdiği yalnızca 1961 yılında imzalanan Lahey Konvansiyonuna 
tabi olan ülkelerde geçerli bir tasdik prosedürüdür. Bu konvansiyona tabi 
olmayan ülkelerde kullanılacak belgeler için tasdik işlemi söz konusu 
ülkelerin Türkiye'deki Konsolosluklarından yapılmaktadır.

Yurtdışında kullanılacak tüm resmi belgelerinizin tasdiği ve izlenecek 
prosedür için bizimle iletişime geçin.

Apostil Tasdiği



Yurtdışında kullanılmak üzere çeviri işleminden geçen belgenin tasdik 
işlemidir. Belgenizin Lahey Konvansiyonuna dahil olmayan bir ülkede 
kullanılacak olması durumunda, çeviri işlemi tamamlanan belgenin söz 
konusu ülkenin Türkiye Konsolosluğu tarafından ve özel durumlarda 
resmi makamlar tarafından tasdik edilmesi işlemidir.

SO Çeviri ve Danışmanlık Şirketi olarak, yurtdışında kullanılacak tüm 
resmi belgelerinizin ihtiyacınıza uygun tasdik işleminden geçerek, ilgili 
kuruma sunulmak üzere hazırlanmasını taahhüt ediyoruz.

Konsolosluk ve Resmi Makam 
Tasdiği



HUKUK ÇEVİRİSİ
SO Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri olarak, iş hukuku ve 
medeni hukuk alanlarında ihtiyaç duyduğunuz her türlü resmi 
ve hukuki belgeleriniz kapsamında hukuki metinlerinizin 
çevirisinde sizi destekliyoruz. Gerek sosyal hayatınızda gerek 
profesyonel hayatınızda gereksinimlerinize uygun en iyi 
hizmeti almanız için hukuki çevirilerinizde sizlere destek 
olurken, anadili İngilizce olan editörlerimiz ve son çeviri 
kontrolünü yapan hukukçu kadromuzla en üst düzey kalitede 
hızlı ve güvenilir hukuki çeviri hizmeti sunuyoruz. 



HUKUK ÇEVİRİSİ
Donanımlı kadromuzla Hukuki çevirilerinizde size destek 
olmayı vaat ettiğimiz belgelerden bazıları şunlardır:

ü sözleşme, genelge ve kanun, mevzuat, ticari sicil gazete ve 
mahkeme kararı, vs.

ü Beyanname, vekaletname, kefaletname, tutanak, sertifika, 
vs.

ü patent, gümrükleme, bilirkişi raporu, vs.
ü poliçe (sağlık, sigorta/kasko poliçesi) vs.
ü şirket tüzüğü, nüfus kayıt örneği, sicil kaydı, lisans 

sözleşmesi, vs.

Her türlü hukuki çevirinizde hukuki metinlerin çevirisinde 
uzmanlaşmış çevirmenler tarafından size en kaliteli ve hızlı 
hizmeti sunacak şekilde çevrilen metin, editörümüz tarafından 
hedef dilde konusunda en profesyonel duruşu sergileyecek 
şekilde düzenleniyor. Anadili, çevirisini talep ettiğiniz hedef dil 
olan editörlerimizin ve hukuk eğitimi almış hukukçu 
kadromuzun desteğiyle, hukuki metinlerinizin, güvenilir ve 
yetkin ellerde olduğunu garanti ediyoruz. 
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ÇEVİRİ VE EDİTÖR KADROSU 

(ANADİLDE/NATİVE EDİSYON 

SEÇENEĞİ, HUKUKÇU DESTEĞİ)
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ÇEVİRİ UYGULAMASI

03
GİZLİLİK POLİTİKASI

Çeviri sürecimizi görmeden karar vermeyin!
Çeviride dil yetisi, bilgi ve beceri kadar kültürel altyapı ve alana hakimiyeti de öncelikli kılan kurum yapımızın 

başarısının sırrı, 3 adımda tanımlanmaktadır:

ÇEVİRİ SÜRECİ



SO Çeviri ve Danışmanlık Hizmeti'nde çeviri süreci, ihtiyacınızın 
belirlenmesiyle başlar. Dolayısıyla, öncelikle ihtiyacınızın saptanması ve 
sizin için en uygun çözümün bulunması için bizimle iletişime geçin! 
Uzmanımızla yapacağınız görüşme sonrası, size sunulan çözüm 
önerilerimizden istediğinizi seçerek, gönül rahatlığıyla diğer 
çalışmalarınıza odaklanabilirsiniz.

Bunun için isterseniz bizi arayabilir, ya da sizinle iletişime geçmemiz için 
bize e-posta gönderebilirsiniz.

Bu süreçte ihtiyacınıza en uygun çözüm seçenekleri sizlerle paylaşılırken, 
fiyatlandırma ve teslim süreleri hesaplanır. Fiyatlandırma ve teslim süresi, 
metnin dil düzeyi, zorluğu, uzmanlık alanı ve dil çiftine göre değişiklik 
göstermekle birlikte, teslim süresi konusunda sizlere ihtiyacınız olan en 
kısa sürede en iyi hizmeti sunmayı garanti ediyoruz.

Dilerseniz, karar vermeden önce, deneme çevirisi talep 
edebilirsiniz!

Çeviri Süreci
SO-Müşteri Etkileşimi



Çevirisini talep ettiğiniz dil çifti, belgenin konusu, alan ve teslim süresi 
gibi tercih ettiğiniz çözüm seçeneğine en uygun  çevirmen ve editör 
seçilir. İlgili alanda uzman çevirmenimiz tarafından çevirisi tamamlanan 
belge uzman editörümüz tarafından kontrol edilir. . Çeviri sonrasındaki 
redaksiyon sürecinde (talebiniz dahilinde lokalizasyon, son okuma, 
düzelti, proofreading, son okuma, akademik okuma vs.) dilerseniz 
çevirinizin anadili  İngilizce (ya da talep ettiğiniz herhangi bir dil) olan 
editör tarafından kontrolü yapılır. Bu süreçte akademik çevirisi yapılan 
metniniz, akademik başarınızın yanında dil düzeyiniz ve 
profesyonelliğinizle taçlanmanızı sağlayacaktır.

Çeviri koordinatörüne gelen metin, sürecin başında belirlenen teslim 
süresinde dilediğiniz yolla size teslim edilir ve gelecekte oluşabilecek 
ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek amacıyla elektronik ortamda saklanır. Bu 
süreçte SO Gizlilik Politikası gereği, tüm çevirmen ve editörlerimizle bir 
gizlilik anlaşması imzaladığımızı hatırlatır; çevirilerinizin üçüncü 
şahıslarla hiçbir koşulda paylaşılmayacağını taahhüt ederiz.

Çeviri Süreci
Çeviri Uygulaması



SO Çeviri ve Danışmanlık olarak, medikal çeviri konusundaki iddiamızın 
arkasındayız. Sizlere daima en iyi hizmeti vermek, ihtiyaçlarınızın bizim 
için önemli olduğunu yeniden vurgulamak üzere, her çeviri tesliminden 
sonra, sizlere kısa bir  memnuniyet anketi göndermekteyiz. Böylece, 
aldığınız hizmeti değerlendirerek gerek çeviri sürecimizin geliştirilmesine 
katkıda bulunabilir, gerekse de çeviriniz için iyileştirme, düzenleme, 
düzeltme, ve para iadesi talep edebilirsiniz.

İster uygulamalı, ister akademik ya da profesyonel amaçlı olsun, Medikal 
çalışmalarınızda ihtiyaç duyduğunuz her türlü destek ve sorunuz için 
bizimle iletişime geçin. Çalışma koşullarımız ve fiyat seçenekleri için, bizi 
arayın ya da e-posta gönderin!

Çeviri Süreci
Müşteri Memnuniyeti



DİL EĞİTİMİ
İletişim insanoğlunun ilk yıllarından bugüne kadar evrilerek şekil 
almış, zihnimizdeki resmin semboller ve seslerle hayat bulmuş 
şeklidir. Ve insanoğlu bu büyük coğrafyada kendi doğasının renklerini 
kullanarak farklı diller geliştirmiştir. Ancak giderek globalleşen 
dünyada, iletişim ihtiyacımızı karşılamak için dil öğrenmek ve iletişim 
kurabilmek hala yaşam döngümüzün önemli basamaklarından biri. 

Bu nedenle, SO Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri olarak, yöneticiler 
ve akademisyenlere özel İngilizce Programımız ile sektörde iddialı 
duruşumuzu güçlendirdik. Programımız kişiye özel yaklaşımı temel 
şaldığından, "ofisinizden ya da evinizden çıkmadan" dilerseniz 
anadilinizde, dilerseniz anadili İngilizce olan eğitmenimizden dil 
eğitimi alabilirsiniz. Hatta size özel hazırlanan kombine program ile 
hem anadili Türkçe olan ve hem de anadili İngilizce olan 
öğretmenlerinizden oluşan size özel bir programı izleyebilirsiniz.

Programımız, iş yükünüze, çalışma saatlerinize ve ihtiyacınıza göre 
size özel hazırlanmaktadır. Online eğitim seçeneğimizde, 15, 30, 45 
dk'lık online oturumlar ile dilediğiniz saatte konuşarak İngilizce 
öğrenebilir ya da akıcı İngilizce konuşma becerilerinizi 
geliştirebilirsiniz.

Ayrıca yoğun iş temposundan vakit bulamamak şikayetinize de son 
veriyoruz! İşyerinizde ya da belirlemiş olduğunuz herhangi bir yerde 
dilediğiniz saatte İngilizce eğitimi alabilir; işinizi aksatmadan 
İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.



DİL EĞİTİMİ
Sunduğumuz çözümler ile evinizden ya da ofisinizden ayrılmadan, 
İngilizce öğrenmek artık çok kolay!

Ve elbette ki size sunduğumuz tek dil eğitimi İngilizce değil! Diğer dil 
hizmetlerimiz ve eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime 
geçin!

İster uygulamalı, ister akademik ya da profesyonel amaçlı olsun,   ihtiyaç 
duyduğunuz her türlü destek ve sorunuz için bizimle iletişime geçin. Çalışma 
koşullarımız ve fiyat seçenekleri için, bizi arayın ya da e-posta gönderin!

NOT: İşbu teklif formu firmanızın mevcut ihtiyaçları düşünülerek 
hazırlanmıştır. SO Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri olarak size 
sunduğumuz hizmetlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için internet 
sitemizi ziyaret edebilir, ya da e-posta/telefon yoluyla doğrudan 
bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. 

Ayrıca profesyonel ve akademik çalışmalarınız sırasında ya da 
özel hayatınızda tıkandığınız her türlü konuda, Amerikan ICF 
onaylı, CBC sertifikalı koçlarımızdan Bilişsel Davranışçı Koçluk 
desteği almak isteyen çalışanlarınız ve yöneticileriniz için, 
tanışma oturumu hazırlayabilmemiz için, kendilerini verdiğimiz 
destekler konusunda bilgilendirmeyi unutmayınız. 
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