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Naam : Keskin 
Voornaam : Aziz 
Geslacht : Man 
Beroep : Allround gerechtstolk / -vertaler Turks<->Nederlands 
Nationaliteit : Nederlander van Turkse afkomst 
  (sinds 1978 woonachtig in Nederland) 
Geboorteland : Turkije 
Adres : Baken 18 
Postcode : 9732 BA   
Woonplaats : Groningen 
 
Handelsnaam bedrijf : ITS Consultancy & Translations 
Vestigingsadres : Baken 18 
Postcode : 9732 BA Groningen / Nederland  
Telefoon : 050 – 549 6 203 M: 06- 57 29 74 71 
E-mail : info@itsvertalingen.nl   
Website : www.tolk-en-vertaalbureau.nl 

 
Werkervaring 

 
Mei 1992 tot 2016:  
 
1993 Vertaalbureau International Translation Services (ITS) opgericht. Tot januari 2016 opereerde ik 
 onder de handelsnaam ITS Consultancy & Translations (internetnaam: ITS Tolken en Vertalen). Mijn 
 kerntaak was: leiden van vertaalprocessen in diverse talen en verzorgen van tolk- en 
 vertaalwerkzaamheden in en uit het Turks.  
 
Hier gaf ik naast mijn werkzaamheden als tolk/vertaler leiding aan 2 vaste medewerkers en aan  
gecontracteerde freelance vertalers. Naast mijn leidinggevende werkzaamheden heb ik zeer veel tolk- en 
vertaalwerkzaamheden op verschillende vakgebieden verricht. Om u een indruk van mijn ervaring in het 
vertaalwerk te geven kan ik u meedelen dat ik sinds 1991 veel documenten van gemiddeld 500 woorden 
heb vertaald. Tevens heb ik als vertaler Nederlands-Turks meegewerkt aan het vertalen van het volgende 
historische boek: Troje. Stad, Homerus en Turkije ((Artikelnr: 9789040007507) dat de spectaculaire 
afsluiting vormde van de viering in 2012 van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland 
en Turkije.   
 

 

Periode werkrelatie met Tolk- en Vertaalcentrum Nederland 
 

06-05-1993 - 31-01-1993 Freelance 

01-02-1993 - 25-04-2001 Btw-plichtig 

14-06-2001 - 30-06-2004 Btw-plichtig 

01-07-2004 - 31-08-2004 Fictief dienstverband 

01-09-2004 - heden Freelance (zelfstandig) 

 
 

Periode werkrelatie met Concorde Group  
 
01-09-2009 - 01-01-2016   Freelance / Btw-plichtig   

mailto:info@itsvertalingen.nl
http://www.tolk-en-vertaalbureau.nl/


 
Werkterrein als vertaler:  

 

 vertalen  

 schrijven  

 corrigeren/ reviseren   

 lokalisatie  

 redigeren  

 opmaken (DTP) van teksten  

 Financieel: o.a.  

 jaarverslagen  

 fusies/overnames  

 beurs/beleggers berichten  

 financieel-economische rapporten  
 

 Juridisch: o.a. (beëdigd)  

 beschikkingen 

 contracten  

 internationale rechtshulp verzoeken  

 pleitnota's  

 proces verbalen  

 vonnissen 

 arresten  

 gerechtelijke vooronderzoeken 

 diverse akten  

 statuten  

 Technisch: o.a.  

 website vertalingen (lokalisatie) met de door ons ontwikkelde content management 
system 

 installatie, bedienings- en onderhoudshandboeken  

 technische voorschriften  

 kwaliteitshandboeken  

 aanbestedingsdossiers (bestekken)  

 Beleid: o.a.  

 rapporten  

 memo's  

 rapportages  

 presentaties  

 projectbeschrijvingen  

 Zakelijk:  

 website vertalingen (lokalisatie) met de door ons ontwikkelde content management 
system. 

 offertes  

 bestekken  

 websites  

 software  

 correspondentie  



 

Werkterrein als tolk: 

 
Zakelijk: 
Diverse internationale beleggingsinstituten, investeringsbedrijven en grondbanken.  
 

Juridische instanties:  
Gerechtshof te Leeuwarden, diverse arrondissementsrechtbanken, kantongerechten, politie, advocaten, 
Ministerie van Justitie afd. Immigratie en Naturalisatie Dienst, Raad voor Rechtsbijstand. 
Bureaus voor Rechtshulp, notaris- en advocatenkantoren.  
 
Gezondheidszorg:  
Ziekenhuizen, huisartsen, GGD, consultatiebureaus en gespecialiseerde klinieken zoals het GGz, 
brandwondencentra e.d.    
 
Sociaal-maatschappelijke instanties:  
Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 

Opleiding 

 
Naast het feit dat Ik autodidactisch ben ingesteld (Een autodidact is iemand die 
zijn kennis door zelfstudie, en los van iedere begeleiding door een educatieve organisatie of opleiding, 
heeft verkregen). Heb ik de volgende studies doorlopen: 
 
1991-2010  
Verschillende opleidingen gevolgd die in samenwerking met de Stichting Tolk- en Vertaalcentrum 
Nederland en het Stichting Instituut voor Gerechtstolken en Vertalers werden opgezet. Deze cursussen 
hadden betrekking op diverse aspecten van tolken en vertalen waarbij zeer veel algemene, medische, 
juridische en geneeskundige kennis is opgedaan.   
 
1989-1991  
Hanze Hogeschool Groningen richting Elektrische Informatie en Elektrische Energie. 
Ik ben in 1991 met mijn vertaalbureau begonnen en daar deze zeer goed verliep heb ik besloten 
bovengenoemde opleiding te staken. 
 
1986-1989 
Christelijke Sociale Academie (CSA) in Zwolle, richting:  Maatschappelijk Werk. 
  
1980-1986 
Johannes Calvijn Lyceum in Kampen (HAVO). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis_(wetenschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfstudie

