Sekizinci sayıyla merhabalar,
Avrasya Terim Dergisi disiplinler arası hakemli dergi olarak yayın hayatına sekizinci
sayısıyla devam etmektedir. Dergi, Türkiye üniversitelerinin çeşitli bilim dalları çalışanlarına
ulaşmış ve yurt içi tanıtımını tamamlamıştır. Bundan sonra dergimizin uluslararası niteliğinin
güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Dergi kapsamında; Türkçe terimlerin (veya kavramların) çeşitli coğrafyalarda
(Avrupa ve Asya) ve çeşitli alfabelerle (Arap, Kiril, Uygur vb.) yazılışlarının tespiti, sözlü
olanlarının derlenmesi, bilim dallarına ait terimlerin bir araya getirilmesi, terimlerin özel
olarak ele alınıp analiz edilmesi, terim üretimi, terim - anlam ilişkileri, terim - güç ilişkileri,
terim yönetimi, terimin algı ve bilgi edinimine etkileri, terimin ekonomik yönü, terim sorun çözümü vb. gibi terimle ilgili tüm konular bulunmaktadır. Ayrıca, çeşitli bilim
dallarında yurt dışında yapılan terim çalışmalarına da yer verilmektedir. Yabancı dillerde
yazılan metinler Türkçesiyle birlikte yayınlanmaktadır.
Avrasya Terim Dergisi'nin sekizinci sayısında çeşitli bilim dallarından makaleler
yayınlanmıştır. Feyzullah Uygur tarafından Jiaguwen yazısı ile bazı kavramların gösterimi ve
değişimi üzerine bir değerlendirme isimli makaleyle hem döneme hem de günümüze yön verecek
bazı kavramların değişimi ile ilgili bilgiler sunmuştur. Koray Özcan tarafından Kent
planlamada sürdürülebilirlik gündemi: bir kavramsallaştırma denemesi isimli yapılan çalışmada bu
alanda ufuk açacak niteliktedir. Mustafa Yavuz tarafından Bazı liken cins (genus) isimlerinin
etimolojisi üzerine isimli makaleyle Türkçe liken adlarına temel oluşturacaktır. Orhan Sevgi ise
Habitat terimi ve türevlerinin 22. ve 21. Ulusal biyoloji kongrelerinde kullanımının değerlendirilmesi
isimli çalışmasıyla terim çalışmalarına katkı sağlamaya devam etmiştir. İdris Oğurlu ve Yasin
Ünal tarafından Bağırtlaklı kuş isimli çalışma kendi alanında en yetkin çalışma olarak bu
sayıda yer almıştır.
Avrasya Terim Dergisi terim konusunda katkı yapmaya devam etmektedir. Bununla
birlikte son zamanlarda yapılan terim çalışmalarına da her gün bir yenisi eklenmektedir.
Örneğin TÜBİTAK tarafından desteklenen Doğa ve Ormancılık Bilimlerinde Terim Çalışmaları
isimli eğitim 17 - 23 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya'da yapılmıştır. Söz konusu
etkinliğe çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin sunumlarına yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu:
Sözlükbilimi Terminolojisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin (SÖZMER) ev sahipliğinde 03-04 Kasım 2016 tarihleri arasında
Eskişehir’de düzenlenecektir. Söz konusu faaliyetlerinin artması ülkemizde yapılmakta olan
terim çalışmaları için oldukça sevindiricidir.
Avrasya Terim Dergisi'nin yeni sayısı 2017 yılının Nisan ayında çıkacak olup
dokuzuncu sayısında yeni terim çalışmalarıyla buluşmak ümit ve dileklerimizle,
çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
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