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ÖZ 

 

Hızla gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası nitelikte, 

kendine özgü sözcük dağarcığı (terminolojisi) olan birçok teknik dil oluşmuştur. Ad veya anlam 

fazlalığından dolayı terim birliği olmadığı için farklı teknik dillerin kullanıcıları arasında 

anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Yalnızca disipilinler arasında değil, disiplin içinde de anlam 

sorunları belirebilir. Örneğin tek dilde eş anlamlılık, çok anlamlılık ve(ya) eş adlılık ve diller 

arasında da çeşitli çeviri sorunları görülmektedir. Dil içindeki bu tür anlam sorunları, diller 

arasında da çeviri sorunlarını beraberinde getirmektedir. Şöyle ki tek dildeki anlam sorunları 

nedeniyle kaynak ve erek dildeki terimler arasında bire birlik bağı yoktur. Mevcut çalışmanın 

amacı, terimlerin dil içindeki ve diller arasındaki anlam sorunlarının İngilizce ve Türkçe 

ulaştırma terminolojisi örneği üzerinden saptanması ve biçim ve anlam bilimsel yaklaşımlarla 

çözülmesidir.  

 

GİRİŞ  
 

Terminoloji, belirli bir alandaki dilin (teknik dilin) sözcük dağarcığı, terimler bütünüdür 

(Yurdakul, 2017, p. 82). Herhangi bir özel sözcük dağarcığı içerisinde de terim, teknik sözcük 

olarak en küçük birimi teşkil etmektedir. Huber ve Ediskun’a göre, sözcükler iki eklemlidir 

(Huber, 2008, p. 50; Ediskun, 2005, p. 9). Eklemin biri, sözcüğü adlandıran sesletim iken diğeri, 

işaretin anlamını taşıyan tanımdır. Bu sözcük tasvir modelinin aksine Schnieder et al.’in sözcük 

tasvir modelindeki (teknik) sözcük üç eklemlidir (2011, p. 64). Belirli bir terminolojiye ilişkin 

sözcüğün bağlamsallığı nedeniyle, ad ve tanım bileşenlerine dilin belirli bir türü olan varyant da 

eklenir (Yıldırım, 2011, p. 565). Fakat iki veya çok dilli bir yaklaşımda, sıralanan bu üç 

bileşenin yanı sıra dördüncü bir eklem gerekmektedir. Dolayısıyla bu dördüncü eklem lisan veya 

dildir (Yurdakul, 2016, p. 129).  

Bahsedilen bu sözcük tasvir modellerindeki eklemler, örneğin göze sözcüğü üzerinden 

şöyle açıklanabilir: 

- adı: göze 

- tanımı: “bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi” (Türk Dil 

Kurumu, 2011, p. 984, 1118) 

- varyantı: biyoloji terminolojisi 

- lisanı: Türkçe 

Bir sözcük anlamının birden fazla adı veya tam aksine bir sözcük adının birden fazla 

anlamı olabildiği için (Huber, 2008, p. 168) eș anlamlılık, çok anlamlılık veya eș adlılık gibi tek 

dili kapsayan anlam sorunları meydana gelmekte ve bu sorunlar, terimler arasındaki bire birlik 

bağına zarar vermektedir (Huber, 2008, p. 172; Atmaca, 2013, p. 118, 122). Eş anlamlılık 

ilişkisi, yukarıda örnek olarak verilen göze ve hücre sözcükleri gibi değişik adlandırılan 

anlamdaşlardan oluşmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2011, p. 984, 1118). Çok anlamlı bir terim (ör. 

virüs) ise eş zamanlılık açısından aynı ada ama “hastalık yapıcı bir asalak ve bilgisayar virüsü” 

(Türk Dil Kurumu, 2011, p. 2487) gibi benzer manalara sahiptir. Bu anlam ilişkisinin aksine eş 

adlılık, sayı anlamındaki yüz ile başın ön tarafı anlamındaki yüz sözcükleri gibi eş zamanda 
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incelenen, aynı şekilde adlandırılan fakat farklı tanımlanan terimleri kapsamaktadır (Türk Dil 

Kurumu, 2011, p. 2630).  

Fakat tek dildeki bu anlam sorunları diller arasındaki terimlere de yansıyabilir. Bu 

nedenle, çeviri yaparken kaynak ve erek dildeki terimler arasında bire birlik bağı olmayabilir. 

Çeviri sorunları Koller’in kuramına göre çok çeşitlidir ve şu türleri içermektedir (Koller, 2011, 

p. 231-238): 

- bire çokluk ilişkisi (kaynak dilde tek bir sözcüğün olup erek dilde birden fazla sözcüğün 

olması): ör. yüz (Türkçe) – face, hundred (İngilizce) 

- çoğa birlik ilişkisi (kaynak dilde birden fazla sözcüğün olup erek dilde tek bir sözcüğün 

olması): ör. face, hundred (İngilizce) – yüz (Türkçe)  

- bütün parça ilişkisi (kaynak dildeki bir sözcüğün, erek dilde sadece alt anlamlı bir 

sözcük tarafından karşılanması): ör. yüz (Türkçe) – face (İngilizce) veya yüz (Türkçe) – 

hundred (İngilizce) 

Mevcut çalışmanın öncül amacı, İngilizce ve Türkçe ulaştırma terminolojisi örneği 

üzerinden iki veya çok dilli bir terminolojideki anlam sorunlarını gerek dil içinde gerek diller 

arasında tarihî zamanlardaki gelişmelerini dikkate almadan, eş zamanlı inceleyip saptamak ve 

çözümlemektir. Tek dildeki anlam sorunlarının giderilmesinde biçim bilimsel yöntemler 

kullanılacaktır. Bu yöntemler arasında, eş anlamlılığın giderilmesi için sözcük saydamlığı ve 

yeni sözcük türetkenliğinin ölçümü ve çok anlamlılığın veya eş adlılığın çözümlenmesi için de 

yeni sözcük üretimi yer alır. Diller arasındaki anlam sorunlarının çözülmesi ise tek dildeki 

sorunların giderilmesiyle birlikte ortadan kaldırılır.  

Betimlenen sorunların sıralanan yöntemlerle giderilmesinin sonucunda gerek dil içinde 

gerek diller arasında terim birliği oluşturulup ulaştırma terminolojisi ölçünleştirilecektir. 

Öncelikle tek dildeki adlar ve anlamlar arasında, akabinde de kaynak ve erek dildeki terimler 

arasında bire birlik elde edilerek bir terminolojinin kullanıcıları arasındaki anlaşmazlıkların 

giderilmesi için gereken terim birliği sağlanır. 

 

TERMİNOLOJİ BİLİMİNİN VE ULAŞTIRMA TERMİNOLOJİSİNİN 

KURAMSAL ÇERÇEVESİ 

 

 İngilizce ve Türkçe ulaștırma terminolojisindeki anlam sorunlarının tespit ve çözüm 

süreci tanıtılmadan önce terminoloji biliminin ve ulaştırma terminolojisinin kuramsal 

çerçevesine değinilecektir. Böylelikle, söz konusu alanların mevcut yöntemlerinin araştırma 

durumu ve bu yöntemlerdeki eksikler bu bölümün alt bölümlerinde ele alınacaktır. Üçüncü 

bölümde tanıtılacak olan araştırma, bu yöntemlerden ve eksiklerinden yola çıkarak yapılacaktır.  

 

Terminoloji Biliminin Kuramsal Çerçevesi 
 

Terminoloji biliminin önderi kabul edilen Wüster (1991, p. V), terminolojik çalışmalarda 

belirli bir terminolojinin standartlaştırılmasının hedeflendiğini belirtir. Bu hedefe ulaşabilmek 

için ise bir terimin adı ve tanımı arasında bire birlik sağlanmalıdır. Wüster’in yanı sıra Arntz, 

Picht & Schmitz (2014) ve Schnieder et al. (2011, p. 64) de terminoloji biliminin temelleri ve 

terminoloji ölçünleştirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadırlar. 

Fakat bu terminolojik yaklaşımların eksikliği, eş anlamlılığın ve genel olarak tek dildeki 

anlam sorunlarının dışındaki anlam sorunlarına (ör. eş adlılığa, çok anlamlılığa) ve diller 

arasındaki anlam sorunlarına (çeviri sorunlarına) çözüm önerileri getirmemesidir. Eş 
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anlamlılığın giderilmesi için, bahsedilen terminolojik çalışmalar, anlamdaşlar arasında belirli 

kriterlerle (ör. adlandırmadaki doğruluk veya netlikle1) tercih yapmaktan ibarettir.  

Dolayısıyla, terminoloji biliminde ele alınmayan anlam sorunlarını giderebilmek amacıyla 

farklı dil bilimsel yaklaşımlar başka bir çalışmada geliştirilmiştir (Yurdakul, 2016, p. 161-179). 

Oluşturulan bu yöntemler, mevcut çalışmada İngilizce ve Türkçe ulaștırma terminolojisi örneği 

üzerinden tanıtılacaktır. 

 

Ulaștırma Terminolojisinin Kuramsal Çerçevesi 
 

Ulaștırma (ulaşım) terimi; yolcuları, yükleri ve her türlü ulaşım aracını bulunduğu 

noktadan başka bir noktaya ulaşım yolları üzerinden taşıması olarak tanımlanır (Türk Dil 

Kurumu, 2011, p. 2414). Yayalar, yükler, taşıtlar ve yollar ise ulaștırma sisteminin bileşenleridir. 

Farklı ulaşım araçlarının çeşitli yollardaki hareketlerine göre ulaștırma; kara yolu, demir yolu, 

hava yolu ve deniz yolu ulașımı olarak dört türe ayrılmaktadır (Kaya, 2008, p. 31-32).  

Birçok sözlükten, İngilizce ve Türkçe sözcük dağarcığına erișilebilmek mümkündür. 

Yukarıda belirtilen dört ulașım türünün Türkçe terminolojisini İngilizce terim karşılıklarıyla 

kullanıma sunan sözcük envanteri örneğin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri 

Sözlüğü’dür. Bu sözlükte ve yazının bașında da belirtildiği gibi terim birliğini sağlayabilmek için 

ulaștırma terimlerinin olası anlam sorunlarının giderilmesi hedeflenmektedir (T.C. Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2012, p. 8). 

Ancak, yapılan iki çalışmada (Yurdakul, 2016, p. 150-160; Yurdakul, 2017, p. 88-89) 

ulaştırma terimleri arasında hep bire birlik ilişkisinin ve ulaştırma terminolojisinin ölçün 

olmadığı ve birçok anlam sorununun olduğu tespit edilmiştir. Hem bu tespiti hem Wüster ve 

Arntz, Picht & Schmitz gibi önderlerin terminolojik çalışmalarındaki eksikleri (bk. yukarı) esas 

alarak bir sonraki bölümde iki dilli bir terminolojinin standartlaştırılma süreci betimlenecektir. 

 

İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ULAŞTIRMA TERMİNOLOJİSİNİN DİL 

BİLİMSEL AÇIDAN STANDARTLAŞTIRILMASI 

 
Kuramsal çerçevedeki noksanlar dikkate alınarak İngilizce ve Türkçe ulaştırma 

terminolojisindeki anlam sorunları, giriş bölümünde tanıtılan dört eklemin karşılaştırılmasıyla bu 

bölümde saptanarak dil bilimsel yöntemlerle giderilecektir. İlk ve üçüncü alt bölümde tek dildeki 

anlam problemleri belirlenip biçim bilimsel yönde çözülecektir. İkinci ve dördüncü alt bölümde 

de diller arasındaki sorunlar için anlam bilimsel çözüm önerileri getirilecektir. Bu çalışmada 

incelenecek olan terminolojinin varyant eklemi ulaştırma terminolojisi olarak, lisan eklemleri de 

İngilizce ve(ya) Türkçe olarak sınırlanır. Her İngilizce veya Türkçe ulaştırma terimi örneğinin ad 

ve tanım eklemleri, ilerleyen alt bölümlerde kaynak (sözlük) yardımıyla belirlenecektir. 

 

Tek Dildeki Anlam Sorunlarının Tespit Edilmesi 

 

Terminoloji standartlaştırmasının ilk etabı tek dildeki anlam sorunlarının belirlenmesidir 

(Yurdakul, 2016, p. 150). Tek bir varyant incelendiği için bu çalışmadaki ulaştırma 

terminolojisinde eş adlılık ilişkisi yer almamaktadır. Eş anlamlılık, İngilizce ulaştırma 

terminolojisinde örneğin line ve track sözcükleri arasında bulunmaktadır. Adları (line ve track) 

                                                      
1 Örneğin ulaşım aracı sözcüğü, araç sözcüğüne göre daha net bir anlam (ulaşımı sağlayan taşıma aracı) taşıdığı için 

tercih edilmektedir. Aksine araç sözcüğü alet ve vasıta gibi başka anlamlara da sahiptir ve bu sebeple bulanıktır (bk. 

Türk Dil Kurumu, 2011, p. 141-142, 2280). 
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farklı olan anlamdaşlar ortak bir tanıma (“the track and roadbed of a railway” (Merriam-

Webster, 2017)) sahiptir. 

Türkçe ulaştırma terminolojisinde de örneğin değişik adları (tașıt ve ulașım aracı) olan 

tașıt ve ulașım aracı terimleri anlamdaştır. Ortak tanımları ise “otomobil, tren, gemi, uçak gibi 

taşıma araçlarının ortak adı“ (Türk Dil Kurumu, 2011, p. 2280) olarak tespit edilir. Saptanan eș 

anlamlılığın yanı sıra Türkçedeki ulaştırma terminolojisinde örneğin tehlike sözcüğü de çok 

anlamlıdır ve bir isimden (tehlike isminden) ve birbiriyle bağlantılı (benzer, ortak yönlü) iki 

tanım türünden oluşmaktadır. Zira tehlike terimi, hem “büyük zarar [...] açabilecek durum” hem 

“gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen sakıncalı durum” anlamında (Türk Dil Kurumu, 

2011, p. 2300) kullanılmaktadır. 

 Bir sonraki alt bölümde tek dilli bir terminolojinin diller arasındaki anlam sorunlarına 

değinilecek ve bu sorunların tek dildeki problemlerle ilişkisi incelenecektir.  

 

Diller Arasındaki Anlam Sorunlarının Tespit Edilmesi 
 

Giriş bölümünde de bahsedildiği üzere eş anlamlılık ve çok anlamlılık bağları diller 

arasında da farklı anlam sorunları yaratabilmektedir (Yurdakul, 2016, p. 154). Bu sorunlar 

arasında bire çokluk, çoğa birlik ve bütün-parça ilişkileri (Koller, 2011, p. 231-238) yer 

almaktadır. Bire çokluk ve çoğa birlik ilişkileri, bütün-parça ilişkisinin aksine ya eş anlamlılıktan 

ya da çok anlamlılıktan dolayı meydana gelmektedir. 

Ölçünleştirme sürecinin ikinci aşamasında diller arasındaki bu tür anlam sorunlarının 

oluşumu betimlenecektir. Erek dildeki eş anlamlı sözcüklerin (ör. İngilizcedeki line ve track 

terimlerinin) olması bire çokluk ilişkisine sebeptir. Kaynak dilde ise bu anlamdaşların tek bir 

sözcük karşılığı (Türkçedeki yol terimi) vardır. Çok anlamlı bir sözcük (ör. Türkçedeki tehlike 

sözcüğü) kaynak dilde belirmişse ve erek dilde bu sözcüğün birden fazla sözcük karşılığı 

(İngilizcedeki danger ve hazard sözcükleri) mevcutsa yine bire çokluk ilişkisi görülmektedir 

(Yurdakul, 2017, p. 154-156). Bunun aksine çoğa birlik ilişkisinde kaynak dilde eş anlamlı 

sözcükler veya erek dilde çok anlamlı bir sözcük yer almaktadır. Kaynak dildeki eş anlamlı 

sözcüklerin (ör. İngilizcedeki line ve track terimlerinin) erek dilde tek bir eş değeri (Türkçedeki 

yol sözcüğü) bulunur. Fakat erek dildeki çok anlamlı bir terim (ör. Türkçedeki tehlike sözcüğü) 

de birden fazla sözcükle (İngilizcedeki danger ve hazard sözcükleriyle) eş değerdir (Yurdakul, 

2011, p. 157). 

Son olarak bütün-parça ilişkisi de kaynak dildeki çok anlamlı bir sözcükten (ör. 

Türkçedeki tehlike sözcüğünden) dolayı ortaya çıkmaktadır. Ancak erek dilde bu çok anlamlı 

terimin sadece alt anlamlı bir çevirisi (ör. İngilizcedeki danger sözcüğü) bulunmaktadır 

(Yurdakul, 2011, p. 159). 

 

Tek Dildeki Anlam Sorunlarının Giderilmesi 
 

Ölçünleştirme sürecinin üçüncü așamasında tek dildeki anlam sorunları farklı biçim 

bilimsel yaklașımlarla İngilizce ve Türkçe ulaştırma terminolojisinden çıkartılacaktır (Yurdakul, 

2016, p. 161-170). Line ve track arasındaki eş anlamlılığı çözmek için sözcüklerin türetkenlikleri 

(Erdem, 2016, p. 172) güncel İngilizceyi kapsayan bir sözlük olan Oxford Dictionary yardımıyla 

ölçülecektir. Bu sözlükten elde edilen verilere göre, line sözcüğünden 38 yeni sözcük 

türetilebilirken track sözcüğünden ise 21 yeni sözcük üretilmektedir (Stevenson, 2010, p. 1026-

1027, 1883). Daha türetken olan line teriminden oluşan yeni sözcüklerden birkaçı; lineal, linear, 

linear accelerator, linearize, linearization, linearizer, lineation, line printer, lineside 

terimleridir. Line sözcüğüne göre daha az türetken olan track sözcüğünden örneğin trackbed, 

tracker, tracking, tracksuit, trackside gibi sözcükler oluşturulur. Sonuç olarak line sözcüğü track 

sözcüğüne tercih edilir. Böylelikle line ve track arasındaki eş anlamlılık giderilmiştir. 
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Yapıları ayrımlı olduğu için tașıt ve ulașım aracı sözcükleri arasındaki eş anlamlılık, 

saydamlık kriteri (Erdem, 2016, p. 173) ile giderilecektir. Ulașım aracı, ulașım ve araç 

sözcüklerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen bir birleşik sözcük olarak taşıt sözcüğüne 

göre, anlam bakımından daha belirgin, saydamdır. Çünkü taşıt sözcüğü, taşı- kökü ve buna 

ulanan -t ekinden oluşmaktadır. Daha saydam olduğundan ve ulaşımı sağlayan araç anlamını 

bileşenleriyle belirginleştirdiğinden ötürü, ulaşım aracı sözcüğü taşıt sözcüğüne tercih edilir. 

Türkçe ulaştırma terminolojisindeki çok anlamlılığa örnek verilen tehlike teriminin 

giderilmesinde kullanılan biçim bilimsel yöntem yeni sözcük türetimidir (Korkmaz, 2009, p. 30). 

Tehlike sözcüğünün yukarıda belirtilen tanım türleri için birer yeni ad belirlenecektir. 

Türetilecek olan yeni adlar daha özgül olma şartını içermektedir. Bu bağlamda çok anlamlı 

tehlike teriminin tanım türleri için birleşik sözcük oluşturma yöntemiyle şu adlar önerilmektedir:  

- tehlikeli durum: “büyük zarar [...] açabilecek durum” (Türk Dil Kurumu, 2011, p. 2300) 

- riskli durum: “gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen sakıncalı durum” (Türk 

Dil Kurumu, 2011, p. 2300) 

Söz konusu ulaştırma terminolojisinde saptanan tüm tek dilli anlam sorunları farklı biçim 

bilimsel yaklaşımlarla temizlenmiştir. Sonuncu alt bölümde ise diller arasındaki anlam sorunları 

ortadan kaldırılacak ve bu tür sorunların tek dildeki anlam sorunlarının giderilmesiyle bağlantısı 

araştıralacaktır.  

 

Diller Arasındaki Anlam Sorunlarının Giderilmesi 

 
Dördüncü etap, diller arasındaki anlam sorunlarının, İngilizce ve Türkçe ulaştırma 

terminolojisinden çıkartılmasını içerir (Yurdakul, 2016, p. 171-177). Tek dildeki anlam 

sorunlarının çözülmesiyle birlikte diller arasındaki sorunlar da kendiliğinden ortadan kalkar. 

Şöyle ki bire çokluk ilişkisi ya erek dildeki eş anlamlılığın ya da kaynak dildeki çok anlamlılığın 

giderilmesiyle çözülmektedir. Örneğin İngilizce erek dildeki line ve track terimleri arasından 

daha türetken olan line terimi seçilerek bire çokluk ilişkisi giderilir. Tıpkı kaynak dilde olduğu 

gibi bu yöntemle artık erek dilde de sadece bir sözcük mevcuttur. Böylelikle Türkçe kaynak 

dildeki yol terimiyle İngilizce erek dildeki line terimi arasında bire birlik oluşmuştur.  

Bire çokluk ilişkisini yok etmenin başka bir yöntemi ise kaynak dildeki çok anlamlılığı 

çözmektir. Dolayısıyla Türkçe kaynak dildeki tehlike sözcüğünün riskli durum ve tehlikeli 

durum olarak alt anlamlara ayrılmasıyla erek dildeki sözcükler için de birer sözcük karşılığı elde 

edilir. Türkçe kaynak dildeki riskli durum İngilizce erek dildeki hazard terimiyle eş değerken 

Türkçe kaynak dildeki tehlikeli durum da İngilizce erek dildeki danger teriminin karşılığı olarak 

belirlenir. 

Çoğa birlik ilişkisi, bire çokluk ilişkisinin tam tersi olduğu için çözüm yöntemleri tıpatıp 

aynıdır. Tek farkları, eş anlamlılık veya çok anlamlılık sorununun zıt dilde yer almasıdır.2 Bu 

nedenle çoğa birlik ilişkisinin çözüm yönteminin ayrıntılarına girilmeyecektir. 

Bütün-parça ilişkisini gidermek için kaynak dildeki çok anlamlı sözcüğün (ör. Türkçedeki 

tehlike sözcüğünün) ortadan kaldırılması şarttır. Zira erek dilde bu sözcüğün sadece alt anlamlı 

bir karşılığı (İngilizcedeki danger sözcüğü) bulunur. Türkçe kaynak dildeki tehlike sözcüğünün 

“büyük zarar [...] açabilecek durum” tanım türü için yeni sözcük yöntemiyle tehlikeli durum 

terimi üretilir (bk. yukarıdaki açıklama). Bu anlam sorununun giderilmesiyle birlikte İngilizce 

erek dildeki danger teriminin Türkçe kaynak dildeki bire bir karşılığı tehlikeli durum terimi 

olarak belirlenir. Böylelikle tehlikeli durum ve danger terimleri arasında bire birlik sağlanmış ve 

bütün-parça ilişkisi de çözülmüştür. 

 

                                                      
2 Örneğin eş anlamlılık, bire çokluk ilişkisinde erek dilde sorun yaratırken çoğa birlik ilişkisinde de kaynak dil 

açısından sakıncalıdır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Terminoloji ölçünleştirilmesi amacıyla yapılan bu araştırmada gerek tek dildeki gerek diller 

arasındaki anlam sorunları, İngilizce ve Türkçe ulaștırma terimleri örneği üzerinden tespit edilip 

farklı dil bilimsel yaklaşımlarla giderilmiştir. Böylece terim adı ve anlamı ve terimler arasında 

bire birlik (terim birliği) olușturularak birçok anlam sorununa çözüm önerisi getirilmiştir. Bu 

çözüm sürecinde diller arasındaki anlam sorunlarının hem oluşumu hem çözümü açısından tek 

dildeki anlam sorunlarıyla bağlantısı mevcut çalışmada doğrulanmıştır. Anlam sorunlarının 

giderilmesi ve söz konusu terminolojinin tutarlı yapılandırılmasıyla birlikte terminolojinin 

kullanıcıları arasındaki olası anlaşmazlıklar da önlenebilmektedir.  

Betimlenen bu yöntemi genişletebilmek için müteakip çalışmalarda örneğin ismin yanı 

sıra fiil ve sıfat gibi başka sözcük türleri de incelenebilir. Ulaştırma terminolojisinin haricinde 

farklı bir terminoloji (ör. tıp terminolojisi) üzerine de yoğunlaşılabilir. Ayrıca, yapılan çalışmada 

Türkçe ve İngilizcenin dışında başka dillere (ör. Almancaya, Fransızcaya) yönelmek de 

mümkündür. 
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