Altıncı sayıyla merhabalar,
Avrasya Terim Dergisi disiplinler arası hakemli dergi olarak yayın hayatına altıncı
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 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 altıncı sayısında çeşitli bilim dallarından makaleler
yayınlanmıştır. Bitki biliminde çok öneli yere sahip olan doku terimleri üzerine N. Neslihan
Sargin ve Ünal Akkemik tarafından Bitkilerde Doku Terimleri ve Değerlendirmesi isimli makale
yazılmış ve konu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Necati Dönmez Bir Terimin Özgün
Bağlamından Koparılması: "İş İstihbaratı"nın Hikâyesi isimli makalesiyle bilim alanına önemli
katkı sağlamıştır. Zeynel Arslangündoğdu ve Ergün Bacak tarafından Türkçe Kuş
İsimlendirilmesinde Yabancı Dil Etkilerinin Değerlendirilmesi isimli makaleyle yabancı dilin etkileri
ortaya konulmuştur. Konu tekrar bilim dünyasının dikkatine sunulmuştur. Ahmet Doğan ve
Ertan Tuzlacı tarafından Tunceli’nin Bazı Yöresel Bitki Adları isimli makaleleriyle etnobotanik
alanında yeri doldurulamaz bir örnek sunmuşlardır. Orhan Sevgi “Yerli Ormancılık Terimleri”
Çalışması ile Türk Dil Kurumu'nun yaptığı sözcük derlemesinden sonra en geniş kapsamlı
katılımla yapılan çalışma hakkında bilgiler vermektedir. Bu bilgiler çeşitli alanlarda konu
uzmanlarınca yapılacak çalışmaları cesaretlendirecek niteliktedir.
Avrasya Terim Dergisi terim konusunda katkı yapmaya devam etmektedir. Bununla
birlikte son zamanlarda yapılan terim çalışmalarına da her gün bir yenisi eklenmektedir.
Örneğin "II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu: Elektronik Sözlükler", 3-4 Kasım
2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü tarafından
düzenlenecektir. Söz konusu toplantı faaliyetlerinin artması ülkemizde yapılmakta olan
terim çalışmaları için sevindiricidir.
Avrasya Terim Dergisi'nin yeni sayısı 2016 yılının Mart ayında çıkacak olup yedinci
sayısında yeni terim çalışmalarıyla buluşmak ümit ve dileklerimizle, çalışmalarınızda
kolaylıklar dileriz.
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