
Çeviri Köyü 
Projesi Hakkında

Çeviri Köyü Projesi, insana ve doğaya 
önem veren bir yaşam alanı oluşturma 
gayesi ile yola çıktı.
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Çeviri Köyü Projesi Hakkında

Neyi, Niye Yapıyorsunuz?

Birlikte öğrenmek, birlikte üretmek, 
birlikte tüketmek, birlikte yaşamanın 
yollarını aramak, insani ve mesleki 
sorunlarımıza birlikte çözüm aramak 
için yola çıktık. 

Bu yolda pek çok farklı yöntem 
denedik; şimdilerde biraz da 
olgunlaştık; öğrendiklerimizi ve 
tecrübelerimizi birbirine bağlamayı 
denemeye başladık. 

Kimsiniz Siz?

Çeviri alanında öğrencilik yıllarından 
bu yana çeşitli çalışmalar yapan ve 
hayalleri olan bir grup insanız. 
Yaşamayı, doğayı, hayvanı, insanı 
ve evreni seviyoruz.





Çeviri Köyü Projesi Hakkında

Çeviri sektörünün içine doğduk; seçim şansımız var mıydı, yok 
muydu şimdilik bilemiyoruz ancak bu süreçte öğrendiğimiz şeyler 
çevirmen olmamıza yetti. Tam oluyoruz derken, dünyanın değişimi 
hızlanmaya başladı; başımız döndü, büyük büyükşehirlerden 
kaçtık, şöyle bi’ kendimize geldik.
 
Taşrada, doğaya ve yaşama bir başka baktık.
 
Bir aradalığın dayanılmaz hafifliğini küçük bir grupla bile görebilmiş 
gençler olarak artık bilgi, birikim, beceri, eğlence ve tecrübelerimizi 
hem birbirimizle hem de diğer insanlarla daha organize ve verimli 
bir şekilde, dilediğimiz yerlerde paylaşabilmek ve başka insanlardan 
da öğrenebilmek için harekete geçtik.
 
Bilginin peşindeyiz.
 
Teknolojinin içine doğduk. Baya da iyi kullanıyoruz.



Çeviri Köyü Projesi Hakkında

Çeviri Köyü Projesi Nereden Çıktı?

Çeviri Köyü Projesi, en basit anlamıyla serbest çevirmenleri ve çeviri alanında 
çalışan diğer çeviri emekçilerini çok daha insani bir çizgide duran yeni 
öğrenme-üretme-tüketme-çalışma ve yaşama biçimleri üzerine tartışmaya 
çağırıyor.
 
Çeviri Köyü Projesi, güzel insanları büyükşehirlerin baskılarından uzakta, 
doğayla uyumlu bir ortamda bir araya getirmeyi, üretim mekânları, 
üretim-tüketim biçimleri ve genel olarak çalışma koşulları üzerine düşünmeyi 
ve bunları daha kaliteli hale getirmeyi amaçlayan bir projedir.



Etkinliklerimiz
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ÖNCEKİ 
ETKİNLİKLER
1. Çeviri Köyü Buluşması: 
Çeviri ve Doğa Yaz Kampı
28-29-30 Temmuz 2017 / Gökçeada, Çanakkale

Çeviri Köyü Projesi'nin ilk adımı olarak, 28-30 Temmuz 2017 
tarihleri arasında Gökçeada'da toplandık; hem çeviri sektörü 
ve serbest çevirmenlik hakkında verimli tartışmalar yaptık hem 
de çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledik. 
Çevirmenlerin yaşamlarını daha iyi hale getirebilmek için 
doğada bir araya geldik.







2. Çeviri Köyü Buluşması:
Çeviri, Doğa ve Teknoloji Bahar Kampı
16-17-18 Mart 2018 / Şirince, İzmir

"Çeviri, Doğa ve Teknoloji Bahar Kampı" başlıklı ikinci etkinliği 
ise 16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Şirince'deki Nesin 
Matematik Köyü'nde gerçekleştirdik.
 
Etkinliğe, Türkiye’nin dört bir yanından insanların yanı sırada, 
İspanya ve Almanya’dan katılım oldu.



NESİN MATEMATİK KÖYÜ





NEDEN SPONSOR 
OLMALIYIM?3



Neden Sponsor Olmalıyım?

● Çeviri Köyü Projesi, etkinlik ve şenlik düzenlerken herhangi bir kâr amacı gütmemektedir.

● Kayıt sürecinde toplanacak ücretler, şenlik ve atölyelerin organizasyonunda ve sonrasında 
oluşacak masrafların karşılanması için kullanılacaktır. Artan bir meblağ olduğunda bu, bir 
sonraki Çeviri Köyü Projesi etkinliğinin organizasyonu için kullanılacaktır.

● Sponsorluk gelirlerinin tümünü etkinlik giderleri için kullanacağız.

● Yani ödeyeceğiniz sponsorluk ücretleri ile çeviri, müzik ve doğa alanlarında konuşulması 
gereken konuları finanse etmiş olursunuz.

 
● Alandaki güncel tartışmaları takip ve organize etme imkânı bulur, sektördeki doğal 

paydaşlarımıza katkı sağlarsınız.

● Yurt içi ve yurt dışından misafir edeceğimiz müzisyen ve konuşmacılarımızın konaklama, 
ulaşım, yemek gibi ihtiyaçlarını Çeviri Köyü etkinlik bütçesinden karşılamamıza yardımcı 
olursunuz.



Neden Sponsor Olmalıyım?

ÇEVİRİ KÖYÜ PROJESİ'NE ETKİNLİK SPONSORU OLARAK:
 
● Çeviri alanının iyileşmesine yardımcı olabilir,
● Tüm sektör paydaşlarının daha iyi bir yaşam sürmesine katkıda bulunabilir,
● Türkiye'deki çeviri sektörü çalışanları ile bağlantı kurabilir,
● Çeviri sektörünün gelişmesine destek sunabilir,
● Yeni ortaklıklar kurabilir,
● Sektördeki tüm paydaşlarla bir araya gelerek daha güçlü ilişkiler 
oluşturabilir,
● İşletmenizin tanıtımını yapabilir,
● Çalışma arkadaşlarınızın becerilerini geliştirmesine katkı sunabilir,
● Sektördeki en yeni gelişmelerden haberdar olarak işletmenizin geleceğe 
emin adımlarla ilerlemesini sağlayabilirsiniz.



SPONSORLUK 
SEÇENEKLERİ

●   Platin
●   Altın
●   Gümüş
●   Bronz

Çeviri Köyü Projesi'ne katkı sunabileceğiniz çeşitli sponsorluk paketleri bulunmaktadır.

Fiyatlar KDV hariçtir.



1. Çeviri Köyü Şenliğine 
Sponsor Olun

●   Platin
●   Altın
●   Gümüş
●   Bronz

Etkinlik Tarihleri: 6-7-8-9 Eylül 2018
Ana Gündem: Çeviri, Müzik  ve Doğa
Etkinlik Yeri: Imvros/Gökçeada



SPONSORLUK HAKLARI
PLATİN ALTIN GÜMÜŞ BRONZ

12.500 TL 7.500 TL 5.000 TL 2.500 TL

Web Sitesinde Logo Kullanımı En Önde 2. Sırada 3. Sırada 4. Sırada

Broşür ve Programda Logo Kullanımı ✓
(En Önde) ✓ ✓ ✗

Sosyal Medya Tanıtımı ✓ ✓ ✓ ✓

Ücretsiz Katılım Hakkı 2 Kişi 1 Kişi 1 Kişi ✗

Ücretsiz Konaklama Hakkı 2 Kişi 1 Kişi ✗ ✗

Etkinlik Ajandasında Logo Kullanımı ✓ ✓ ✗ ✗

Etkinlik Yaka Kartında Logo Kullanımı ✓ ✗ ✗ ✗

E-maille Sponsorluk Tanıtımı (Etkinlik Öncesi ve Sonrası) 2 Defa
(Önce-Sonra)

1 Defa
(Önce)

1 Defa
(Önce)

1 Defa
(Önce)



ETKİNLİK 
HAKKINDA4



Etkinlik Hakkında

Birincisi Temmuz 2017’de Gökçeada’da “Çeviri ve Doğa 
Yaz Kampı” başlığıyla düzenlenen Çeviri Köyü Projesi 
etkinlikler dizisinin ikincisi “Çeviri, Doğa ve Teknoloji 
Bahar Kampı” başlığıyla 16-18 Mart 2018 tarihleri 
arasında İzmir, Şirince Nesin Matematik Köyü’nde 
düzenlendi.

Her yıl farklı mekanlarda düzenlenmesi planlanan 
“Çeviri Köyü Şenlikleri” organizasyonun birincisi bu yıl 
6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Imvroz/Gökçeada’da 
yapılacak.



Atölyeler



Alanlarında deneyimli isimlerin insana dair pek çok konuda bilgi ve 
becerileri ile süsleyeceği, doğallığın güzelliği ile bezenen mekânlarda 
düzenlenecek bu şenlikte birlikte öğrenmek, üretmek, eğlenmek ve 
dans etmek en büyük arzumuz. 

Bu amaçla, şenlik süresince katılabileceğiniz “Çeviri, Teknoloji, Müzik, 
Doğa ve Yaşam”a dair atölyelerimizin tam listesini sitemizden 
görüntüleyebilir, beğendiğiniz atölyeleri sepetinize ekleyerek sitemiz 
üzerinden ön rezervasyon için hemen ödeme yapabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER!

Sorularınız için:

Çeviri Köyü Projesi etkinlik sponsorluğu hakkında daha fazla 
bilgi edinmek isterseniz bize 0 554 324 14 49 no'lu telefondan 
ulaşabilir veya info@translationvillage.org adresine e-posta 
gönderebilirsiniz.


