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Ulke rnizin Av ru pa Birligi 'ne (A B) katihrm , Cwnhuriyet tarihimizin en onem li cagdaslasm a
projelerinden biridir ve bir devlet politikasi olarak benim senmistir. Bu baglamda AB'ye
katihm sureci , Turkiye ' nin farkli alanlarda gercekl estirdigi ve gercekles tirmekte oldug u
reformlann arkas mdaki en onemli itici guctur. Avrupa Birligi Bak anh gi bu surecte,
Ttirk iye 'nin AB uyel igine hazirl anmasma yonelik calismalan n yonlendirilmesi ve koordine
edilrnesi gorev ini yerine getirirken, bu onem li projenin hayata gecirilrnes inde ve A B 'ye uyum
sa glanmasmda turn kurum ve kuruluslanrmza rehberlik de ya pma ktadir.
Avrupa Birligi Bak anhgi ayn ca, AB muktesebatmin Turkceye cevrilmesi cali srnalanm da
koordine ve kontrol etmekte dir. Bu kap samda, AB muktesebatimn duzgun bir sekilde
Turkceye cev rilme si buyuk one m arz etme ktedir. Ote yan dan, AB 'ye kaulrrn surecinin yam
31m, Turkiyenin uluslararasi are nada artan roluyle birlikte ihtiyac du ydugumuz ceviri
hizm etlerinin kaps arm gcnislem is, kaliteli ve giivenilir cevirinin onem i daha da artrm stir.
Bu baglamda, Avrupa Birligi Bakanli gi olarak , ge rek ulkemizin ihtiyac duydugu , gerek ileride
AB kurumlannm talep edecegi cevirrnenlerin yetis mesine katkida bulunmak ve ogrenc ile rin
bu konudak i fa rkmda hkla n ni artirrnak amaciyla, 7 Arahk 2013 tarihinde dorduncusunu
duzenledigimiz " Gene; Cevirrne nler Yansmasi' tna bu yil topl am 24 universiternizden 97
ogrenci katilm rstir. Unive rsitenizden Say m Derman SU SAM lngil izce dilinde ikinci olm ustur.
Bu ves ileyle, " Gene; Cevirmenler Yansmasi' tna gos terrnis oldugunuz ilgi ve ulkerni zin
gelecegi olan gencle rim izi n yetistirilmesindeki cabalanmzd an dol ayi size ve sahsiruzda
Universitenize ve bu surecte bi zimle isbirli gi ya pan Unive rsiteniz Ceviri Ya nsmasi Temas
Kisisine tesekkurlerimi sunar, basanh ogrencini zi tebrik ederim .
Tes is ettigimiz bu ortak cali srna anl ayrsimn onumuz deki don emde de guc lenerek surrnesinin
Turkiye 'nin A B 'ye tiyel ik surecine on emli katkr sag la yacagina a lan in ancirnla
cahsmalannizda basanlar dil erim.
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