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Biz Kimiz ?

“Kalite Lüks Değil, Gerekliliktir.” felsefesiyle 2012 yılında yola çıkan RDS Tercüme çıtasını hep yüksekte
tutmayı kendine misyon edinmiş ve kazanımlarını kendi sektörüne yatırmaya karar vermiştir. RDS Tercüme
farklı dillerde, müşterinin beklentilerinin de üzerinde tercüme hizmeti sağlayarak kendini her işinde yeniden
kanıtlamıştır.
Tercüme ihtiyacı olan kişi ve kurumların bu alandaki taleplerini zamanında ve kaliteli biçimde yanıtlamayı,
müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak hareket etmeyi kendine görev edinmiştir. Yanlış
tercümelerin gibi sonuçlar doğuracağının fazlasıyla bilincinde olan RDS, kalitenin gereksinimlerini her zaman
göz önünde tutmaktadır. Her tercümanın her metni çeviremeyeceği ve farklı uzmanlık alanlarda farklı
tercümanlara ihtiyaç olduğundan hareketle RDS Tercüme, farklı alanlardaki uzmanları da bünyesinde
barındırmaktadır.

RDS Tercüme Kalite Politikası
Kalitenin bir gereklilik olduğunu biliyoruz bu nedenle zamanımızın büyük bir çoğunluğunu, müşterilerimizin
ihtiyaçlarını öngörmek, karşılamak ve müşteri sadakatini yükseltmeye harcıyoruz. Bu nedenle standartlara
uygun olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.
Amacımız belirli bir standardı tutturmak değil, sektörümüzde standardı belirleyen ve çıtayı sürekli
yükselten lider firma olmaktır.
Müşterilerimizde oluşturduğumuz güveni devam ettirmek, yeni müşterilerin güvenini kazanmak ve bunları
daha da ileriye götürmek adına, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ederek amacımız
doğrultusunda istikrarla hizmet vermeye devam ediyoruz.

Tercüme
Neden Gereklidir ?
Firmanızın evrensel normlara uygun
hareket etmesini istiyorsanız ve
dünyaya açılmak ve/veya mevcut
ağınızı genişletmek istiyorsanız
firmanızın tercüme ihtiyacı doğmuş
demektir.
Çünkü bir şey satın almak isteyen
kişi ya da kurumların

%84’ü

alacağı hizmet ya da ürünü kendi dilinde okumak ister.

Peki bu ne demektir?
• Eğer siteniz yabancı dilde değilse müşterilerin %84’ünde istediğiniz etkiyi yaratamayabilirsiniz.
• Sitesi yabancı dilde olan rakipleriniz sizden bir adım önde olur.
• Güven duygusu geç oluşur.
• Pazarlamaya çalıştığınız ürün/hizmet müşterilerinize daha zor ulaşır.

Hizmetlerimiz

Sözlü Tercüme Hizmetleri
•
•
•
•

Ardıl Tercüme
Simultane Tercüme
Telefon Tercümanlığı (Uzaktan Tercüme Hizmeti)
Yurt içi ve yurt dışı fuar ve müşteri ziyaretlerinde sözlü tercüme

Yazılı Tercüme Hizmetleri
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknik Tercüme
Redaksiyon/Deşifraj
Kullanım Kılavuzları
İnternet Sitesi Tercümesi
Yerelleştirme
Uluslararasılaştırma (Globalizasyon)
Yazılım Tercümesi
Masaüstü Yayıncılık

Tercümeyi Nasıl
Fiyatlandırıyoruz?
Tercüme Fiyatları
Tercüme fiyatları dil çiftine ve uygulanacak işlemlere
göre değişmektedir. RDS Tercüme başta İngilizce
tercüme olmak üzere tüm dillerde tercüme hizmeti
sağlamaktadır. Bu alanda ana dile yerelleştirme ya da
yalnızca tercüme hizmeti verilebilmektedir. Tercüme
fiyatlarımız aşağıdaki kriterlere göre belirlenmektedir.

Yazılı Tercümeler
Metin tercümeleri

Düz yazı çevirilerinde kaynak dildeki sözcük başına birim fiyat verilmektedir (Örneğin; 200 sözcük içeren bir metinde: 200
sözcük x birim fiyat = ödeyeceğiniz tutarı gösterir).

Uzmanlık Gerektiren Tercümeler (Tıp, Hukuk, Teknik)

Teknik tercümelerde kaynak dildeki sözcük başı ve uzmanlık alanına göre birim fiyat verilmektedir. (Örneğin 200 sözcük
içeren bir metinde: 200 sözcük x birim fiyat = ödeyeceğiniz tutarı gösterir).

Yerelleştirme

Kaynak dildeki sözcük başına birim fiyat ve kullanılacak program türüne ve uzmanlığına göre fiyat değişebilmektedir. Eğer
yerelleştirme işlemi sırasında herhangi bir ekstra işlem gerektirmiyorsa ek bir ücret yansımamaktadır.

Uluslararasılaştırma

Kaynak dildeki sözcük başına birim fiyat ve kullanılacak program türüne ve uzmanlığına göre fiyat değişebilmektedir. Eğer
yerelleştirme işlemi sırasında herhangi bir ekstra işlem gerektirmiyorsa ek bir ücret yansımamaktadır.

Masaüstü Yayıncılık (DTP)

Proje başına/Sayfa başına fiyatlandırma yapılmaktadır. Bu alan çeviri dışında birçok farklı programı da kullanabilen
tercümanlar gerekir. Ayrıca masaüstü yayıncılık hizmeti verebilen az sayıda tercüme şirketi vardır.

Alt yazı

Dakika başına fiyat verilmektedir. Tercüman, alt yazı tercümesinde yalnızca tercüme yapmaz, aynı zamanda konuşulanlarla
alt yazının aynı anda ekrana yansımanı da sağlar.
.

Tercümeyi Nasıl
Fiyatlandırıyoruz?
Sözlü Tercümeler
Ardıl Tercüme

Saatlik olarak fiyat verilmektedir.

Simultane Tercüme

Günlük olarak fiyat verilmektedir. (En az 2 simultane tercüman gerekmektedir) Ayrıca ekipman kirası da alınmaktadır.

Yurt Dışı Gezilerinde Tercüme Hizmetleri

Günlük olarak fiyat verilmektedir. Vize, konaklama, ulaşım ve yemek masrafları yükleniciye aittir.

Telefon Tercümanlığı

Saatlik olarak fiyat verilmektedir.

Ayrıca;
Acil Tercüme

Eğer standart teslim süresi dışında çeviri talep ediliyorsa kaynak dil birim fiyat ücretinin %50’si kadar fazla ücret talep
edilmektedir (Örneğin 200 sözcük x Birim Fiyat x %50 = ödeyeceğiniz tutarı gösterir).

Yeminli Tercüme

Tercümenin içeriğine göre kaynak metindeki birim fiyat ve uzmanlık alanı üzerinden ücretlendirilir.

Referanslarımız

www.rdstercume.com
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