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T BD Terim Kolu’nun Türkçe Bilişim Terimlerini kullanmayı özendirme, 
yayma ve bu alandaki çalışmalara destek olma görevleri yanında, 
yabancı bilişim terimlerine Türkçe karşılık oluşturma görevi en önde 

gelir. 1970’lerden bu yana süren çalışmalar,  alanda uzmanlık yanına ağırlık veren 
gönüllü, çağrılı ve zaman ayırabilen üyelerimizden oluşturulan “Terim Kolu Çalışma 
Takımları” ile ortak paylaşılmış ürün geliştirme çabası ile yürütülmektedir.

Bu bağlamda Terim Kolu, 2005’te tamamlanan Türkçe Bilişim Terimleri Karşılıklar 
Sözlüğü’nü güncellemek, her gün yeni yöntem ve teknolojiler geliştirilen bilişim 
alanının ülke boyutundaki yeni gelişmelerde ortaya çıkan yeni yabancı bilişim terim 
ve sözcüklerine Türkçe karşılık türetme/bulma çalışmasını, 2011 Yılı projesi olarak 
uygulamayı tasarlıyor.

Şimdi tüm üyelerimiz, Türkçe bilişim terimi geliştirmeye destek verebileceğini 
düşünen ve Türkçe bilişim terim ve sözcükleri ile bilişim kaynağı hazırlayan 
kuruluşların ilgililerini TBD Terim Kolu’na katkıya davet ediyoruz. Bu katkıyı 
vermek isteyenler,  kkilan@baskent.edu.tr adresine 1 Mayıs 2011’e kadar e-posta 
ile başvurmalıdırlar.

Çalışma programı ve yöntemi, çalışma grubu kurulduktan sonra ortaklaşa 
belirlenecek ve Internet ortamından eşdüzeyde yararlanmak öne alınacaktır.

Çalışma Grubu:
TBD öngördüğü çalışmaları, kurduğu Çalışma Grupları ile yürütür. TBD Terim Kolu bu gru-
plardan biridir. Yönetim Kurulu’nca atanan bir kol başkanın yönetiminde ve ilgili yönetim ku-
rulu üyesinin eşgüdümünde ve desteğinde çalışmalarını sürdürür. Terim Kolu üyeleri konu ile 
ilişkili gönüllü dernek üyeleri ve davetli üyelerden oluşur.
Bilişim alanında yazılım, yayın ve eğitim çalışmalarının İstanbul ve Ankara illerinde yoğunlaşmış 
olması nedeni ile çalışma konularının içeriğine göre çalışmalar bu iki ilde kurulan takımlarca 
yürütülür ve takımlar bir araya gelerek çalışmayı tamamlarlar.  

Kimi ilkeler:

Ana Tema: Yabancı bilişim sözcüklerine, Türk bilişim alanında olabildiğince geniş katılımla, 
yetkin uzmanlarca onaylanmış, dil kurallarına uygun, geçerli nitelik taşıyan; hem eğitim ve 
öğretimde hem de uygulamada iletişimim ana dilde sağlanmasını karşılayacak   “TÜRKÇE 
KARŞILIK”  oluşturmaktır.
   
TBD Terim Kolu, yabancı bilişim terimlerine en uygun karşılığın oluşmasını sağlamaya 
çalışırken;
—Kurul üyelerince ya da kullanıcılarca önerilen İngilizce sözcük ya da terimin kullanılan ya da 
önerilen 
   Türkçe karşılıklarını belirmek.
—Önerilen karşılığın Türk dilbilgisi kurallarına  (Ses bilgisi, anlam bilgisi, biçim ve doğrudan 
anlatım özelliğini 
    vb) en uygunu bulmak,
—Birden çok karşılıktan, en çok benimsenecek ve en uygun bir tanesini seçmek,
—Sözcükle birlikte, o sözcüğü ya da kökü içeren, ondan türeyen benzer ve karşıt sözcükler 
aranarak tümüne karşılık bulmak,
—Türetilen sözcüğün, birebir karşılıktan çok işlevini içerme özelliği taşımasına çalışmak,
—Sözcük karşılığının uç kullanıcıyı hedef alınarak seçmeğe özen göstermek 

TBD Terim Kolu Yürütücü Başkanı
N.Kaya Kılan    
kkilan@tbd.org.tr

TBD-Terim Kolu’ndan çağrı

http://www.bilisimdergisi.org/s132



2011 MAYIS142 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 143

TBD Terim Kolu üyeleri  bir arada, Mayıs 2005

TBD Terim Kolu’nun t a r i h ç e s i

Yirminci yüzyılın getirdiği evrimlerin önde geleni, kuşkusuz bilgisayar ve iletişimin sürükleyici 
araç olduğu; toplumların yaşam, yönetim, üretim, eğitim, geliştirme ve iletişim süreçlerini 
ağırlıklı etkileyen bilişim teknik bilimi ile çerçevesi çizilemeyen Bilgi Teknikçilimidir?
Ülkemizde yeni bilgi, bilim ve teknik biliminin doğuş ve yayılmasının başlangıcı, Cumhuriyet 
ile atılım yapan genç Türk toplumunun kendine çağdaş değerlerle eğemen olduğu bir döneme 
rastlar. Bilindiği gibi bilgisayar ve çevresinde doğan teknikçilim, başlangıçta İngilizce konuşan 
Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişmeye ve oradan yayılmaya başlamıştır. Bu nedenle, bu alana 
ilişkin tüm sözcük, terim ve kavramlar, ilkin İngilizce dilinde türemiştir. Diğer taraftan İngilizce 
dilinin uluslar arası bir dil olma yolundaki yayılımı, bu alanda da tüm dilleri etkilemiştir. Kimi 
ülkeler yetmişli yılların başında bu etkiden korunmak için önlem almaya başlamıştır. 

Türkçemiz, yüzyıllar boyu, çok değişik dil ve ekinlerle alışverişte bulunmasına karşın,  Türkçe’nin 
“Kök Türkçe” ile bağı hiç kesilmemiştir.  Halkın dilinde tüm canlılığı ile yaşayan Türkçemiz, 16. 
yüzyıldan başlayarak yöneticiler çevresinde Arapça ve Farsça’nın etkisi ile karma ve yapay bir dil 
olan Osmanlıca’ya dönüşmüş. Batılılarla ilişkilerin arttığı dönemde, batı dillerinden etkilenme 
başlamış ve özellikle yeni buluşlar, bilimsel konulardaki terim ve kavramlar ortaya çıkınca, yeni 
terim yaratma yerine,  çıkış yolu olarak, yabancı dillerden ölçüsüz çoklukta, kural dışı sözcük ve 
terim aktarılmış ve bu ödünçleme sözcüklerden türetmeler yapılmaya çalışılmıştır.
Türkçe’nin gelişimi, dil devriminin Atatürk ilkelerinden biri olmasından sonra Türkçe’ye yeniden 
kazandırılan sözcük ve terimlerle, bugün anlatım olanakları zengin, geniş bir ekin ve yazı dili olduğu 
kanıtlanmıştır. Türkçe’nin karşı karşıya bulunduğu sorunların başında,  bilim ve teknik bilimsel 
dil olarak nasıl gelişeceği ve içinde bulunduğu bu yöndeki boşluğun nasıl doldurulacağıdır. Göz 
ardı edilemeyecek bir gerçek de, bu dilin, ilk basamaklardan eğitim ve öğretim dili içine girme 
zorunluğudur.
Teknik bilimin gözlenen çok hızlı gelişimine uyum sağlamak için, Türkçe’nin yazın dilinde sağladığı 
gelişmeyi bilim ve teknik dilinde de sağlamak zorunludur. Açıkdır ki, her bilim dalının kendine 
özgü bir alt dili vardır. Bu dil yalnızca o dalın bir iletişim araca değil, aynı zamanda düşünce 
aracıdır ve böyle olması önem taşır.

Türkçe, sözcük yapım kuralları, ek ve köklerindeki zenginlik ile yeni sözcük ve terim üretmeye 
yeterince elverişlidir. Türkçe’nin bu olanakları ile yeni gelişmeye başlayan bilişim alanında 
“Kök Türkçe”ye dayalı, Türkçe Bilişim Terimleri türetme denemesi, 1966 yılında ilkin Hacettepe 
Üniversitesi’nde, çalışmalarında belgeleme ve yazılı yayın vermeye önem veren çekirdeğin, Aydın 
Köksal tarafından oluşturulması ile başlanmıştır. Aynı yaklaşımı benimseyen kişilerin birlikte ya 
da ayrı çalışmaları ile yetmişli yıllatın ilk yarısında İngilizce Bilişim Terimleri’ne Türkçe karşılık 
kazandırma eylemi hız kazanmıştır. 1971 yılında kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve onun 
süreli yayını Bilişim Dergisi’nde buluşan yazarlar türettikleri Türkçe Bilişim Terimleri’ni duyurma 
ve kullanmaya özendirmede etkin bir ortam bulmuşlardır. Ayrıca bu yaklaşım,  TBD’nin çalışma,  
amaç ve ilkelerinin açılımında ağırlıklı bir önemle yer almıştır.

Ülkemizde, bilişim terimlerine Türkçe karşılık aranması deneyimleri 1960’lı yılların hemen 
başında görülür. Bunlardan birisi Kara Kuvvetleri Komutanlığı Elektronik Hesap Merkezi Kurma 
Projesi çalışma grubunun hazırladığı, yaklaşık 500 Terimin Türkçe-İngilizce karşılıkları ve 
Türkçe-İngilizce açıklamalarını içeren 1964 yılında yayınlanmış, “Otomatik Bilgi İşlem Terimleri” 
isimli sözlüktür. Daha sonra Deniz Kuvvetleri’nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, kimi kişisel 
çalışmalarla Türkçe karşılık bulma denemesinin sürdüğünü görüyoruz. Bu alanda “Kök Türkçe”ye 
dayalı terim türetme çalışmasının en bilinçli örneklerini Aydın Köksal’ın 1971 ve (Türkçe Bilişim 
Sözleri, Elektrik Müh. Bilişim Özel sayısı s.61–68) ve Bilişim Terimleri ve Öneriler Kılavuzu, TBD 
Yayınları sayı 5, Ankara) 1978 çalışmalarında görüyoruz.   Köksal, bütünleşmiş çabasını Türk Dil 
Kurumu (TDK) Yayınları arasında çıkan Bilişim Terimleri Sözlüğü (1981),  ile sürdürdü.  1980’li 

İnsanlığın kazandığı yeni evrim ve teknik bilimlerin, toplumlar 
tarafından kazanılması ve geliştirilmesinin  “onları” ,  
“kendimizin”  kılmakla olumlu bir yol alacağında hiç kuşku 
yoktur. Bu yolun en belirgin aracı, o teknik bilimi ve evrimin 
getirdiklerini kendi dili ile anlayabilmek, konuşabilmek, 
çözümleyebilmek, kendi mantığı ile çözüm üretebilmek ve 
aralarında iletişim kurabilmektir.
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yılların ikinci yarısından başlayarak kimi yayın evlerinin küçük ya da büyük oylumlu bilişim sözlük 
ve ansiklopedileri yayınlandığını görüyoruz.

1990’lı yılların başında ülkede ivme kazanan kişisel bilgisayar (PC) kullanımına sonradan 
İnternet kullanımı da eklenince bu alanda Türkçe Dergi ve diğer yayınların sayısı hızla artmaya 
başladı. Gerek yayın, yazılım ve eğitim alanda kullanılan Türkçe Bilişim terim ve sözcüklerinin 
çeşitlenmesi, aynı kavramın ya da ismin farklı Türkçe sözcüklerle tanımlanması son kullanıcıya 
zarar verme olumsuzluğuna neden olmaya başlamıştı. Çözümün ortak terim oluşturma yollarının 
bulunması olduğunu gören TBD, ilgilileri bir araya getirmek, temel sözcüklerden başlayarak 
ortakça onaylanmış bir sözlük hazırlamak amacı ile TBD Terim Kolu’nu görevlendirmiştir. 

Böylece 1990 yılından itibaren Terim Kolu çalışmaları, kişisel gayretleri birleştiren örgütlenme 
ve kurumsallaşma sürecine girmiş,  kapsamlı ve bir ortak Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğü 
hazırlamak amacı ile sürekli çalışacak bir kurul oluşturma çabasına dönüşmüştür. Sonuçta, ayrı 
ayrı sözlükler kullanan yazılım evleri ilgilileri ve yazarları ile TBD üyelerinden terim konusunda 
çalışmaları olanlar, ortak bir sözlük hazırlamayı sağlamak amacı ile davet edilmiştir. Çalışmalara 
katılan Bilkom, IBM, Microsoft-Türkiye ile TBD üyelerinden oluşan 20 kişilik bir çalışma takımı bir 
araya gelerek iki yıla yakın bir çalışma ile 3 bini aşkın terim ve sözcüğe Türkçe karşılık içeren bir 
sözlük hazırlamışlardır. İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce Bilişim Terimleri Sözlüğü 132 sayfa 
bir kitapçık olarak TBD Yayınları arasında Mayıs 1996’da yayınlamıştır. 

2001 yılında başlattığı karşılıklar sözlüğünü genişletme ve güncel gereksinmelere yanıt verme 
tasarısı başlatılmıştır. 12 açık kaynak bilişim sözlüğü, 10’dan fazla bilgisayar bilimleri Türkçe 
kaynağı ve bireysel çalışma bulguları taraması ile 4 yılı aşan, dört aşamalı bir değerlendirme 
süreci yaşanmıştır. 

Terim Kolu’nun “Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğünü”  genişletme ve günleme çalışması ile 
sonuçta 2005 yılında 12 bin dolayında Donanım, Yazılım, Ağ ve İletişim Türkçe Bilişim Terim/
Sözcüğü karşılığı içeren ikinci sürüm tamamlanmış ve .tbd.@org.tr  sitesinde yayımlanarak, 
toplumun yararlanmasına açılmıştır.

Terim Kolu bu çalışma sürecinde iki yeni yaklaşımı da yürürlüğe koymuştur. Birincisi; Türkçe/
İngilizce karşılık arama yanında sözlükte bulunamayan terim/sözcükleri bildirme ve görüş iletme 
olanağı; ikincisi, TBD Sözlüğü yanında  Dil Derneği- Türkçe Sözlüğü’ne bağlanma olanağıdır. 
Gönüllü ve özverili bilişimçilerin bir araya gelerek geliştirdiği TBD Terim Kolu bir sonraki 
aşamasını yine aynı kararlılık ve özveri ile sürdürecek üyeleri beklemektedir.
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