Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Topluluğu
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Sözlüğümüzü Güncellerken Değiştirilen Bazı Karşılıklar
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Pdf’nin son sürümüne erişmek için, lütfen ‘Control + F5` tuşlarına basarak sayfayı yeniler misiniz?
Sözlüğümüzün bir özelliği, her konuya altyapı oluşturan bilişimin güncel kavramlarını da karşılaması.
Bilişimde özenli Türkçe topluluğu olarak İngilizce terimleri özenle irdeleyip Türkçe karşılıklar
önermekteyiz. Ancak bazen eskiden önermiş olduğumuz Türkçe terimlerin yerine daha uygunlarının
olabileceğinin bilincine vardığımızda karşılaştığımız ikilem bize şöyle iki seçenek sunuyor:
1. Kavramı gösterecek daha iyi bir Türkçe terim olmasına karşın eski önerimizi değiştirmemek. Bu
seçeneğin ekseri zihinsel ataletin aşılamamasına bağlı olduğunu bildiğimiz kadar yanlış
olduğunu da bildiğimiz için, bu seçeneği yeğlemiyoruz.
2. İlerlemeyi yeğlemek ve daha uygun olan terimi ilk önerimizin yerine kullanmak.
Bunu yaparken, ilerlemenin bir önkoşulunun, kendini aşabilmek yeteneğini gerektirdiğinin de
bilincindeyiz.
Ekim 2021’den beri yaptığımız bu güncellemeler, değişikliği yaptığımız tarih de dahil, aşağıdaki
çizelgede görülebilir.
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