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T ürkiye Bilişim Derneği’nin “Özenli Türkçe Çalışma Grubu”, 24 Temmuz 
2013’te kuruldu. Sitemizdeki bilgi birikimimiz gittikçe artmakta. Bu 
yazıda sitemizin içeriğini anasayfamızdaki sekmelere göre tanıtmak 
istedik. Amacımız dilimizin kudretine dikkatleri çekmek, Türkçemize 
özen gösterenlerin yalnız olmadıklarını ve en doğru yolda olduklarını 
vurgulamak ve güzel dilimize gereken özeni gösteren kişi ve kurumlara 
saygı, sevgi ve teşekkürlerimizi sunmak. 
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Anasayfa

Bu sayfada çalışma grubumuzun ülkü, görev ve amaç edindiği etkinlikler tanıtılmakta. Ülkümüz 
Türkçenin bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı. Görevimiz Türkçe bilişim dilinin 
varsıllaşmasına katkıda bulunmak. Amaç edindiğimiz etkinlikler, anasayfamızı ziyaretle ayrıntılı olarak 
görülebilir. Grubumuzla iletişim sağlamak isteyenler için ilgili kişilerin adları ve e-posta adresleri de bu 
sayfada bulunmakta.

Kurullar ve Üyeler

Yürütme kurulu, danışma kurulu ve kurucu üyelerimizin adları bu sayfada verilmekte.

Tasarlanan Etkinlikler

Tasarladığımız ve bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz etkinlikler bu sayfada ayrıntılı olarak verilmekte. 
Önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerimizi arttırmak amaçlarımız arasında.

Türkiye’deki Bilişim Kuruluşları

Bu sayfadan, Türkiyemizdeki 75 bilişim kuruluşunun abecesel ve konularına göre öbeklenmiş dizinlerine 
erişim sağlanabildiği gibi herbirinin kendi sitesine de bağlantı verilmiş durumda. Konulara göre öbekler 
şöyle: Altyapı (2), basın (1),eğitim (2), gençlik (2), genel (2), güvenlik (6), hukuk (tüze) (2), iletişim (10), iş dalı 
(1), kamu (3), kullanıcılar (5), meslek (8), sanayiciler (6), seçenek (2), teknoloji (uygulayımbilim) (2), test (1), 
uygulama alanları (adli bilişim, sağlık bilişimi, tıp bilişimi) (3), yöresel (12).

Sözlükler/Kitaplar

Sözlükler bölümünde önce çoğu Türkçe-İngilizce olmak üzere, 52 Türkçe bilişim sözlüğü yer almakta. 
Bunlardan 27 tanesine bilgisunardan (internetten) erişilebiliyor. 

Ayrıca 202 Türkçe  sözlük de öbeklere ayrılmış olarak verilmekte.Bu öbekler şunlar (ayraçlar içindeki 
sayılar o öbekteki sözlük sayısını göstermekte): Ağızlar (4), akrabalık ve adlar (2), Almanca-Türkçe (3), 
anatomi (gövdebilim) (2), argo (4), arkeoloji (kazıbilim) (11), asalakbilim (1), bilim (biyoloji (dirimbilim), 
zooloji (hayvanbilim), fizik, kimya, istatistik(sayımbilim), matematik, yerbilim) (11), bitki (1), bulmaca (1), 
coğrafya ve yeradları (6), çevre (1), davranış bilimleri, etik ve yönetim (8), denizcilik ve sualtı (4), dil, yazın 
(edebiyat), anlatım (8), dilbilim ve dilbilgisi (3), eğitim (3), ekonomi ve finans (5), felsefe (4), Fransızca-
Türkçe (1), gizli topluluklar (1), hukuk (tüze) (3), inanç (2), İngilizce-Türkçe (5), kökenbilim (etimoloji) 
(5), mantık (2), mimari (1), mitoloji (söylenbilim) (4), Osmanlıca-Türkçe (2), nümizmatik (1), ruhbilim (2), 
sağlık ve tıp (4), sanat (ebru, gösterim sanatları, Karagöz, sanat, seramik, sinema veTV) (5), simgeler 
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(1), söylev (2), spor (atletizm, ayaktopu, çifteker, cimnastik, güreş, kılıçoyunu, sepettopu, spor, uçantop 
ve yumruktopu) (10), tarih (2), teknik (uygulayım) (ağaçişleri, aydınlatma, döşem, elektrik ark kaynağı, 
iletişim, kitaplıkbilim, madencilik, nükleer enerji, oksi-asetilen kaynağı, otomobilcilik ve motor bilgisi, 
uygulayım, yapım iyeliği, yöneylem araştırması, yöntembilim, zanaat) (19), turizm (1), Türk dünyası (Altayca, 
Azerbaycan Türkçesi, Çuvaş, Uygur Türkçesi (eski ve yeni), Gagavuz Türkçesi, Hakasça, Karaçay-Malkar 
Türkçesi, karşılaştırmalı Türkçe lehçeleri, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Teleüt ağzı, Türk dünyası 
dilbilgisi terimleri, Sahaca (Yakutça), Tuva Türkçesi) (15), Türkçe (15, 21 cilt), Türkçe karşılıklar (13), uyak 
(2), yakın ve karşıt anlamlılar (5).

Kitaplar bölümünde bazı bibliyografyalar (kaynakçalar) ve özellikle şu öbeklere ayrılmış olarakTürkçe 
konulu kitaplar verilmekte: Atatürk, Dil Devrimi ve Türk Dili (11), Türkçe bilinci (14), Türkçenin gücü (2),  
Türkçede ekler ve terim yapma (8), dilbilgisi (17), yazım kılavuzları (6), Türkçede sıkça yapılan yanlışlar (6) 
ve Türkçenin tarihi (4).

Gerek sözlükler gerek kitaplar bölümleri daha da varsıllaşacak.

Bilişim’de Çıkan Yazılar

Bilişim dergisinde çıkan yazılar, şimdilik üç öbekte toplanıyor.(Katkı verenler arttıkça öbekler de 
artabilir.)

1. Türkçesi Varken (Hülya Küçükaras’ın Ekim 2013’ten beri aylık yazıları)

2. Dilce (Dilbilimci Prof. Dr. Yusuf Çotuksöken’in yazıları)

3. Türkçe Bilinci (Emeritüs Prof. Dr. Tuncer Ören’in yazıları)

Bu sayfadan yazıların Bilişim dergisindeki ve pdf sürümlerine de erişmek olanağı var.

Türkiye’deki Yazı ve Çalışmalardan Seçmeler

Bu sayfada verilen bağlantılardanbilişim Türkçesi, özenli Türkçe ve Türkçe bilinci konulu yazı ve 
etkinliklerle ilgilipek çok olumlu bilgiye erişim olanağı var. Ayrıca bazı dernek ve kuruluşların sayfalarına 
ve bazı araştırıcıların yayınlarının tümüne de bağlantılar verilmekte. Bu sayfanın her ay en az bir 
kezgüncellenmesini tasarlamaktayız.Özellikle bu sayfayı ziyaret etmenizi önermek isteriz.

Türkçeden Başka Dillerden Seçmeler

Dil konusunda Türkçeden başka dillerde yazılmış yazı ve çalışmalar bu sayfada verilmekte. Özellikle 
Çokdilli Avrupa Teknoloji Birliği’nin (Multilingual Europe Technology Alliance -META) sitesi ve raporu 
sizlere de ilginç gelebilir.

Yeni Terimler

Bilişim alanında çıkan yeni kavramları çizelgelemek ve onlara Türkçe terim üretmek başlıca amacımız. 
Bu arada, çeşitli gerekçelerlehazırlanmış terim kavram salkımlarına da yer verilecek. Örneğin, “değişken” 
kavramının 350’den fazla türünü (Türkçe ve İngilizce) veren belgelere bu sayfadan erişilebilir. Benzer 
biçimde, “değer” teriminin 170 türü ya da 350 tür “hata” terimine toplu olarak erişmek olanağı var. 

Toplantılardaki Etkinlikler

Bu yılın başında ulusal bir toplantıda (Akademik Bilişim) yapılan paneldeki sunuların bir bölümüne bu 
sayfadan erişilebilir. Bu tür etkinliklerimizin daha çok başındayız; amacımız etkinliklerimizi hem artırmak 
hem de yaygınlaştırmak.

Türkçe Toplulukları

Bu sayfada verilen bağlantılardan üniversitelerimizdeki 22 Türkçe grubunun ve okullarımızdaki 4 
Türkçe grubunun sitelerine ve bazılarının çok anlamlı görsellerine erişim sağlanabiliyor. Gençlerin 
duyarlı ve olumlu tutumları Türkçemize özen konusunda ne kadar bilinçli olduklarını da gösteriyor. Bu 
siteleri dolaştıkça, insanın geleceğe umudu daha da artıyor. Daha pek çok okul ve üniversitede de Türkçe 
Topluluklarının kurulması ve etkinliklerinin artması ne kadar iyi olur.

“Bugün Türkçem için ne yaptım?”
Ayırdına varmadan sizin de yaptığınız Türkçe yanlışları varsa, bu yanlış(lar)ıyinelememek için özen 

göstereceğinizden eminiz. Birinci yazarın Kanada yapmış olduğu “Türkçe, Bilimsel Düşünce ve Atatürk” 
adlı bir sunuhepimizin istersek yapabileceğimiz bu tür önerilerle bitiyordu. Umarız ilginizi çeker ve sizin 
de bazı günler “Bugün Türkçem için iyi bir şeyler yaptım” diye düşünecek eylemleriniz olur. Hepimiz 
kullandığımız ve kullanılan Türkçemize gereken özeni gösterebiliriz. Güzel ve kudretli Türkçemize layık 
olmak hepimize yaraşır; bazıları bilmeyerek ya da bilerek ve isteyerek tersini yapsalar da.
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