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Mesleki Uygulama Yönetmeli i 
(bireysel üyeler için) 

1. TEMEL LKE  
Enstitü Üyeleri, her art alt nda meslek kurulu una yak an 
en yüksek standartlara göre hareket edeceklerdir ve 
Enstitü’ye, üyelerine yada mesle e zarar verecek yada 
bunlar n itibar  zedeleyecek ekilde hareket 
etmeyeceklerdir. Üyeler, özellikle kamunun huzurunda 
Enstitü’nün yada dengi konumdaki mesleki bir kurulu un 
di er üyelerinin yeterlili ine, itibar na ve haysiyetine yönelik 
sald lardan kaç nacaklard r. 
2. TANIMLAMALAR  
Metin aksini gerektirmedikçe bu Yönetmelik’te: Üye 
kategorisine bak lmaks n Enstitü üyeli ine kabul edilmi  
herhangi kimseyi ifade eder. Mü teri üyenin kendisinden i  
ald  herhangi tüzel yada gerçek ki iyi ifade eder.  sözlü, 
yaz  tercümeyi yada bunlar n ö retilmesini yada bunlarla 
ba lant  di er faaliyetleri ifade eder. Sözle me Yaz  & 
Sözlü Tercüme Enstitüsü’nün halen yürürlükte olan Kurulu  
Sözle mesi’ni ifade eder. Enstitü, Yönetmelikler ve 
Konsey Sözle me’dekiyle ayn  anlam  ta r. 
Tekil say  belirten kelimeler, ço ul say  ve ço ul da tekili 
içerecektir. Erkek cinsini belirten kelimeler, di i cinsini de 
içerecektir. 
3. UYGULAMA STANDARTLARI  
3.1 Reklam  
Üyeler, yerle mi  herhangi bir reklam standard  ihlal 
etmeyecekler yada gerekçesini sunamayacaklar  iddialarda 
bulunmayacaklard r.   
3.2 Kar kl  yard m 
3.2.1 Üyeler, uygulanabilir her biçimde birbirlerine yard mc  
olacaklar ve di er üyelere ve Enstitü’ye kar  sadakat içinde 
davranacaklard r. 
3.2.2. Bu Yönetmelik’in (özellikle a da 4.k mdaki) 
kay tlar  ihlal etmeksizin kabul edemeyecekleri yada 
gereken tarihte bitiremeyecekleri i leri yapmalar  talimat yla 
kendilerine yakla lan Üyeler, Mü teriyi gerekli becerilere 
sahip ba ka bir üyeyle tan rmak için çaba göstereceklerdir. 
3.3 in da  
Hiçbir üye, Mü teri’nin bilgisi ve mutabakat  olmaks n, e er 
varsa de en sorumluluklar  tan mlamaks n bir i i 
ba kas na sipari  yada devir etmeyecektir. irket yada acente 
olarak hareket eden üyeler, kendilerine i  devrettikleri her 
ki iye bu hususu aç klayacaklard r. 
3.4 Edinilen bilgilerin suistimali  
3.4.1 Hiçbir üye, üstlendi i i  esnas nda edindi i imtiyazl  
bilgilerden herhangi kazan m sa lamayacakt r.  
3.4.2 Hiçbir üye, i  hususunda sözle meyle mutab k kal nan n 

nda herhangi bir taraftan bir ödeme kabul etmeyecektir. 
3.4.3 Üyeler, kendilerine verilen tüm i leri tam tarafs zl k 
içinde yerine getirecekler ve bu tarafs zl  etkileyebilecek her 
türlü i , finans yada ba ka bir menfaati aç klayacaklard r. 
3.5 Gizlilik  
3.5.1. Üyeler her zaman tam gizlili i koruyacaklar ve i leri 
esnas nda kendilerine ula abilecek her türlü bilgiyi yetkisi 
olmayan herhangi üçüncü bir tarafa aktar lmayacak, imtiyazl  
bilgi olarak ele alacakt r. Ayn  zamanda a daki madde 
4.4.4’e ba  olarak yapt klar  i te kendilerine yard mc  olan 
herkesin de benzer bir ekilde s rl  kalmas  gerekli 
göreceklerdir. 
3.5.2 Hiçbir üye, di er üyeler hakk ndaki imtiyazl  bilgileri 
aç klamayacakt r. 
3.6 Medyaya ve Kamuya Yönelik Beyanlar 
Üyeler Kamuya yönelik beyanlarda bulunurken ve medyayla 
olan irtibatlar nda, Enstitü üyesi olarak tan nmalar  halinde 
yapacaklar  beyanlar n Enstitü’nün yada mesle in görü ünü 
temsil ediyor olarak yorumlanabilece ini ak llar nda tutmal  
ve buna göre onur ve sayg nl k içinde cevap vermelidirler. 

4.  STANDARTLARI  
4.1 Tercüme  
4.1.1 daki maddeler 4.4 ve 4.5’e ba  olarak üyeler 
sadece (i) ana dilleri yada kullanma al kanl klar  olan, yada 
(ii) dengi yeterlili e sahip olduklar n Enstitü taraf ndan 
tan nd  dile tercüme yapacaklard r. Sadece gerekli 
becerilere sahip olduklar  gösterdikleri dillerden tercüme 
yapacaklard r.  
4.1.2 daki madde 4.5’e ba  olarak üyeler, Mü terileri 
taraf ndan, hedef dilin kültürel ba lam nda metni yeniden 
olu turmalar  yönünde tercihen yaz  olarak aksine talimat 
verilmedikçe, her zaman kendi becerilerine göre anlam ve 
kay t ba  güvence alt na alan yüksek bir i  standard  
tutturacaklard r.  
4.1.3 Bireysel üyeler, Mü terilerden kabul ettikleri i lerde, bu 

ler ba kalar na sipari  verilmi  yada devredilmi  olsun yada 
olmas n tek ba na sorumluluk ve yükümlülük ta yacaklard r. 
4.1.4 Üyeler, üzerinde çal klar  malzemedeki her türlü 
önemli belirsizlik, hata, hariç tutma yada dil tutars zl na 
Mü terilerin dikkatini çekeceklerdir. 
4.2 Sözlü Tercüme  
Üyeler, o esnada geçerli artlar  gözönünde bulundurarak 
çe itli taraflar aras nda, Enstitü’ye kay t olduklar  dillerde 
tarafs zl k içinde sözlü tercüme yapacaklar, yanl  anlamalar  
ve hatal  kültürel ç karsamalar  önleyecek müdahaleler de 
dahil olmak üzere taraflar aras nda tam ve etkili ileti imi 
güvence alt na almak için tüm makul ad mlar  atacaklard r. 
4.3 Yeterlilik  

daki madde 4.5’e ba  olarak üyeler, dilbilimi içeri i 
yönünden yada uzmanl k bilgisi olmamas ndan ötürü kendi 
yeterliliklerinin ötesinde oldu unu gördükleri i leri, bu i ler 
bu Yönetmelik’in ve özellikle de k m 3.3’ün kay tlar  geçerli 
olacak ekilde gerekli yeterlili e sahip ba ka bir yaz  yada 
sözlü tercümana devredilmedikçe reddedeceklerdir. 
4.3A Sürekli Mesleki Geli im  
Üyeler, kendi dil becerilerini, konu bilgilerini yada i leri için 
gereken di er herhangi becerilerini yada bilgilerini koruyarak 
ve güncelleyerek mümkün olan en yüksek i  standard  
sunmak için uygun oldu u ekilde sürekli mesleki geli im 
edinmek için çaba göstereceklerdir. 
4.4 Sözle meye dayal  düzenlemeler 
4.4.1 Üyeler, uygulanabilir ve kabul edilebilir oldu u ölçüde 
Enstitü’nün Standart artlar ’na uygun artlarda ve 
kay tlarda i  almak için çaba göstereceklerdir, fakat bu gibi 
artlar n üzerinde mutab k kal nmad  yerde her türlü 

ihtilaf n çözümünde yada tahkim i leminde Enstitü’nün 
standart artlar  esastan geçerli kabul edilecektir.  
4.4.2 Üyeler, üzerinde mutab k kal nan artlarda i  kabul 
etmeleri durumunda sözkonusu artlar , geçerli bir gerekçe 
olmaks n tek tarafl  olarak de tirmeyecekler, mücbir 
sebep halleri d nda Mü terilerine mümkün olan en uzun 
ihtar süresini vereceklerdir.  
4.4.3 Üyelerin, arac  olarak hareket etmekte olan bir 
Mü teri’den i  almalar  halinde, Mü teri’nin ve al n aç k 
mutabakat  olmaks n Mü teri’nin al yla do rudan temasa 
geçmeyeceklerdir. E er böyle bir mutabakat sa lanm sa, 
Mü terilerinin i inde belirleyici olabilecek hiçbir bildirimde 
bulunmayacaklard r.  
4.4.4 Üyeler, k m 4.5’te belirtilen artlar haricinde bu 
Yönetmelik’in kay tlar n hilaf na hiçbir i  kabul 
etmeyeceklerdir. Kendilerine bu yönde talimat verilmi  olsa 
dahi bilerek hiçbir yanl  yaz  yada sözlü tercüme 
yapmayacaklar ve gerekli makamlara hakk nda aç klama 
yapma görevlerinin oldu u herhangi yasad  yada suç içerikli 
faaliyete yard mc  olabilecek hiçbir i i kabul etmeyeceklerdir.  

4.4.5 Mü teri’nin eleman  olan yada bir hizmet sözle mesiyle 
ba  olan Üyeler: 
a) verenlerine sad k, arzulu ve özenli hizmet vereceklerdir 
b) verenlerinin mal na dürüstlük içinde yakla acaklard r  
c) kendi i  akitlerinin artlar  ihlal edecek hiçbir i i kabul 
etmeyeceklerdir  
d) herhangi rü vet, gizli komisyon yada yolsuzluk teklifini 
kabul etmeyeceklerdir. 
4.4.6 Mü teri olarak hareket eden Üyeler: 
a) mümkün olan yerde Enstitü üyelerini tercih edeceklerdir 
b) herhangi bir biçimde istihdam edilmi , üye olmayan 
ki ileri kendi becerilerini geli tirmeleri yönünde ve yaz  ve 
sözlü tercümanlar  da Enstitü üyeli i aray  içine girmeleri 
yönünde te vik edecek ve kendilerine yard mc  olacaklard r. 
c) kendilerinin ve alt-yüklenicilerinin bu Yönetmelik’in ilgili 
tüm maddelerine, özellikle de k m 4.1.3’e uymalar  
güvence alt na alacaklard r ve kendileri taraf ndan 
yap lmayan i leri kontrol ederken de sözkonusu prosedürleri 
uygulayacaklard r. 
4.5 stisna 
Bir Mü teri’nin bir üyeden yukar daki maddeler 3.2.2, 4.1 
yada 4.3’ün kay tlar na ayk artlarda i  yapmas  talep 
etmesi halinde üye, her zaman a daki kay tlarla i i istisnai 
olarak kabul edebilir: 
a) üyenin, Mü teri’nin sözkonusu risklerin tamamen fark nda 
oldu undan emin olacak ekilde endi elerini tercihen yaz  
olarak belirterek gerekli ad mlar  atm  olmas  
b) üyenin, Mü teri’nin sözkonusu risklerin gerçekten fark nda 
oldu u hususunda ikna olmas  
c) Mü teri’nin sözkonusu riskleri kabul etmeye, tercihen 
yaz  olarak aç kça r za göstermi  olmas  
d) lerin, bir uyar  ta mas  yada beraberinde bulundurmas  
5. GENEL 
5.1 Meslek Standartlar  Komitesi  
Meslek Standartlar  Komitesi’nin bile imi ve artlar , Kurulu  
Sözle mesi’ne uygun olarak Konsey taraf ndan tespit 
edilecektir. 
5.2 Yönetmelik’in Uygulanmas  
Üyeler hakk nda her art alt nda bu Yönetmelik’e göre 
hüküm verilecektir. 
5.3 Tahkim  
5.3.1 Üyeler aras nda yada artlar n izin verdi i yerde 
üyelerle üye olmayanlar aras nda dostane biçimde 
çözümlenemeyen her türlü ihtilaf, tahkim için Enstitü’ye 
yönlendirilmelidir. 
5.3.2 Tahkim Komitesi’nin bir üye ad na, bu Yönetmelik’te 
ortaya konulan standartlar  yerine getirmesinde anlaml  bir 
yetersizlik görmesi halinde, bulgular  a daki madde 5.4’e 
uygun olarak Meslek Standartlar  Komitesi’ne iletilebilir. 
5.4 Disiplin i lemleri  
5.4.1 Kurulu  Sözle mesi’yle onur k  yada profesyonel 
olmayan uygulama yada Enstitü’nün belirledi i standartlar  
sa layamama iddialar  incelemek üzere tayin edilmi  organ 
olarak hareket eden Meslek Standartlar  Komitesi, kararlar  
ve tavsiyelerini bu Yönetmelik’e dayand racakt r. Bu 
Yönetmelik’te ilgili kay t bulunmad  durumlarda Komite, 
di er mesleki kurulu lar için geçerli olan uygulama 
yönetmelikleri de dahil olmak üzere daha geni  mülahazalar  
gözönünde bulundurabilir.  
5.4.2 Meslek Standartlar  Komitesi, iddialar n kan tland  
gördü ü yerde bulgular  Konsey’e bildirecektir. 
5.5 De iklikler  
Bu Yönetmelik’in kay tlar , gerekli ihtar n yaz  olarak verilmi  
olmas  kayd yla Enstitü üyelerinin y ll k yada ola anüstü 
genel kurulda haz r bulunan yada temsil edilen 
ço unlu unun karar yla de tirilebilir. 
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