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Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ Psikoloji Sözlüğü, Psikoloji alanında kullanılan İngilizce terimlerin 
Türkçe karşılıkları konusunda yaşanan sorunların çözümü amacıyla oluşturulmuş bir 
veritabanıdır. Sözlüğün hedef kitlesi Psikoloji Bölümü öğrencileri ve alanı veya mesleği 
psikoloji olmayan fakat alana ilgi duyan kişileri kapsamaktadır. Bu nedenle kullanılan terimler 
ve açıklamaları “lisans ve lisansüstü” düzeydedir. 2017 yılında internet kullanımına açılan 
sözlük, 2500’ün üzerinde Psikoloji terimine ulaşmıştır.  

 
 

Sözlüğün içerdiği alanlar; 

- Genel Psikoloji/Yöntem bilim 
- Bilim Dalları 
- Bilişsel Psikoloji/Nöropsikoloji 
- Nörobilim 
- Sosyal Psikoloji 
- İstatistik/Biyoistatistik’tir. 

 

Sözlüğün ana ekranında “en çok arananlar” ve “yeni eklenenler” alanlarına ulaşmak 
mümkündür. Aynı zamanda sözlüğün “Android” ve “iOS” işletim sistemli telefonlara 
indirilebilmesi için uygulamaları sağlanmış olup Psikoloji terimlerine ulaşım 
kolaylaştırılmıştır. 
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Basit Tarama: Sözlükte basit tarama için arama kutusuna aradığımız terimi yazarak tarama 
yapılmaktadır. Terimi yazdığımızda ilgili olan diğer terimler seçenek olarak sunulmaktadır. 
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Örneğin, “Alexia” terimi arama sonucunda terimin Türkçe karşılığının “Okuma Yitimi” 
olduğu görülmektedir. Terimin anlamı ve alakalı diğer kelimelerin anlamları sonuç ekranında 
sıralanmaktadır. 

 
 

 

Ayrıca çıkan sonuç metninde geçen bazı psikoloji terimlerinin anlamlarına bağlantı 
oluşturularak tekrar tarama yapmadan ilgili terimin anlamına erişim sağlanmaktadır. Örneğin 
“Alexia” teriminin sonuç metninde geçen “Disleksi” terimine bağlantı oluşturulmuştur.  
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Bakınız – Karşılaştırınız: Psikoloji terimi yazılarak arama yapıldıktan sonra gelen sonuç 
ekranında, terimin bağlantılı olduğu bazı terimlere “Bakınız” ve “Karşılaştırınız” bağlantıları 
oluşturularak kelimelerin benzer veya karşıt anlamlarına yönlendirme verilmiştir. 
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Yeni Terim Önerme ve Var Olan Terime Türkçe Karşılık Önerme: Anasayfa da yer alan 
İletişim sekmesinden, gerekli alanlar doldurularak sözlükte yer almayan yeni bir terimin 
eklenmesi önerisinde bulunabilir, var olan bir terime Türkçe karşılık eklenmesi önerisinde 
bulunulabilmektedir.  

 
 

Detaylı Bilgi Almak için: 

Okuyucular araştırmalarıyla ilgili sorularını telefonla ve e-posta aracılığıyla danışma 

görevlilerine iletebilirler. 

Telefonla referans hizmeti:  

Tel: 0 (312) 525 55 55 

E-posta referans hizmeti:  

ktp.referans@tccb.gov.tr 

mailto:ktp.referans@tccb.gov.tr
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Sosyal medya hesapları: 

https://twitter.com/cb_kutuphane 

https://www.instagram.com/cbmilletkutuphanesi/  

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