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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bilimsel çalışmalarda, iletişimde, eğitim ve öğretimde 
Türkçenin kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2002 yılında Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı’nın desteğiyle Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi'ni başlatmış ve halen 
kendi olanaklarıyla tasarıyı geliştirmeye devam etmektedir. 
 

 
 
Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Tasarımı Sosyal Bilimler, Doğa Bilimleri, Tıp ve Mühendislik 
Terimleri sözcüklerinden oluşmaktadır.  
 

 
 
Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğünde arama yapılırken öncelikle “terimde arama” ya da “terim 
listeleme” den bir tanesi seçilmektedir. “Terim ara” da tarama yapılırken öncelikle hangi 
sözlükte arama yapılacağı ve hangi dilde olması isteniyorsa o seçenekler işaretlenerek o şekilde 
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arama yapılabilmektedir. Yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde arama 
yapılabilmektedir. 
 
 

 
 
Terimlerde arama yapılırken, aranacak olan terimin tamamı, sadece başında geçmesi, sadece 
sonda geçmesi ya da içerisinde geçmesi isteniyorsa seçeneklerden bir tanesi işaretlenip o 
şekilde arama yapılabilmektedir. 

 

Araştırma yapılması istenilen terim yazıldığında ve yazılan bu terimin başında geçmesi 

istendiğinde o terimle başlayan bütün terimler arama butonunun alt kısmında öneri olarak 

çıkmaktadır. 
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Çıkan sonuçlara bakıldığında, aranılan terimin farklı dillerdeki karşılığı da verilerek terimin 

tanımlaması yapılmaktadır. 

 

Araştırılması yapılmak istenilen terimin sonda geçmesi isteniyor ise, yukarıda görüldüğü gibi, 

o terimle biten bütün benzer olan terimler arama butonunun alt kısmında öneri şeklinde 

çıkmaktadır. 
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“Terim Listele” seçeneğinde arama yapılmak istenildiğinde öncelikle hangi sözlükte arama 

yapılacağı seçilmektedir. 

 

Sözlük seçimi yapıldıktan sonra o sözlük içerisinde yer alan konulardan araştırma yapılmak 

istenen konu seçilebilmektedir. 

 

Alan bilgisi de seçildikten sonra hangi dilde sonuçların gelmesi isteniyorsa o dil seçeneği 

seçilmektedir. 
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Bütün seçenekler istenilen şekilde işaretlendiğinde çıkan sonuçlar harf sırasına göre 

görüntülenmiştir. Sonuçların içerisiden aranılan terim üstüne tıklanarak terimin tanımlamaları 

görüntülenebilmektedir. 

 

Detaylı Bilgi Almak için: 

Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte 

ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma 

görevlilerine iletilebilmektedir. 

Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55 

E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr 

Sosyal medya hesapları:  

https://twitter.com/cb_kutuphane 

https://www.instagram.com/cb_kutuphane/ 

https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q 
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