Türk Neonatoloji Derne¤i’nin de¤erli üyeleri,
‹lk bask›s› 2006 y›l›nda yap›lan “Yenido¤an Terimleri Sözlü¤ü”nün 2007’de geniflletilmifl bas›m›ndan sonra, resimlerle zenginlefltirmeye çal›flt›¤›m›z geniflletilmifl ikinci bask›s›n› dikkatlerinize sunuyoruz. ‹lk bask› sonras› sizlerden ald›¤›m›z olumlu geri bildirim, destek ve görüfller
bize sözlük çal›flmas›n›n devam› için heyecan ve güç verdi.
T›bbi teknoloji ve geliflmelerden en çok nasibini alan bir saha olan Yenido¤an Bilim Dal› her
geçen gün yeni terminoloji ve sözcüklerle daha da zenginlefliyor. Yenido¤an Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› konusunda ülkemiz genelinde sa¤lanan gözle görülür h›zl› geliflme yeni, geniflletilmifl çabalar›n devam›n› zorunlu hale getiriyor.
Geniflletilmifl Yenido¤an T›p Terimleri Sözlü¤ünün son bask›s›nda önceki bas›mlar›m›z› esas
ald›k. Buna göre; “sözcüklerin Türkçesi, ingilizce karfl›l›klar› ve bu sözcüklerin aç›klamas›na yer
verildi. Sözcükler seçilirken ingilizce bas›lm›fl Yenido¤an kitaplar› ile Türk Neonatoloji Derne¤i
(TND) taraf›ndan haz›rlanan ve Türkçe olarak yay›mlanan önemli bir baflvuru kayna¤› olan Neonatoloji kitab› indeksleri, Türk Neonatoloji Derne¤i Dernek Bültenleri tarand›. Ayr›ca Türkçe
yay›mlanm›fl di¤er yenido¤an kitaplar›ndan yararlan›ld›. ‹ngilizce için “Dorland’s Medical Dictionary” ve “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English” sözlüklerinden yararlan›ld›. Kullan›lan terimlerin Türkçesi için günlük prati¤e girmifl sözcük ve terimlerin yan›nda,
Türkçe kitaplarda kullan›lan genel kabul gördü¤ünü düflündü¤ümüz karfl›l›klar› aynen al›nd›.
Türkçe kullan›m için “Güncel Türkçe Sözlük Çal›flma Grubu”nun haz›rlad›¤› “TDK Türkçe Sözlük” ten yararlan›ld›. Ön çal›flmada; Türkçe karfl›l›k olarak önerilecek yeni sözcüklerin benimsenmesi aç›s›ndan; gerek dil gerekse bilimsel aç›dan daha kapsaml› kurullarca çal›flma sonras› bulunacak karfl›l›klar›n kullan›lmas›n›n daha uygun olaca¤› düflüncesi ile, bu konuda bilinçli olarak s›n›rl› bir çal›flma ortaya kondu. Yap›lan ön çal›flman›n Türk Dil Kurumu baflkan› bafldan›flman› Say›n Prof. Dr. Recep Toparl› taraf›ndan dikkatli ve titiz de¤erlendirmesi sonras› yeniden gözden geçirildi ve geniflletildi”. ‹kinci bask›da sözlü¤e yeni eklenen sözcüklere ek olarak
genifl bir ‹ngilizce-Türkçe dizine yer verildi.
Say›n Prof. Dr. Recep Toparl›’n›n sözlü¤ün ilk bask›s›n›n önsözünde yer verdi¤imiz, çal›flmam›z› de¤erlendirdi¤i yaz›s›nda ortaya koydu¤u “Bir terimin Türkçe karfl›l›¤› varsa yabanc› dildeki karfl›l›ktan Türkçe karfl›l›¤a gönderme yap›lmal› ve tan›m Türkçe karfl›l›kta verilmelidir.
Mümkün oldu¤unca Türkçe karfl›l›klar tercih edilmelidir. Yayg›nlaflan yabanc› terimler için yeni karfl›l›klar›n tutunmas› zordur. Ancak dile yeni giren ve girmekte olan t›p terimlerine Türkçe
karfl›l›klar bulunmas› için çal›flma yap›lmal›d›r. Bu konuda Türk Dil Kurumu ile iflbirli¤i yap›labilir. Bir baflka önemli konu, bu yabanc› terimlerin nas›l yaz›laca¤› meselesidir. Bu kelimeler
dilimizdeki okunufllar›na göre mi yoksa o dillerdeki orijinal flekillerine göre mi yaz›lacak? Bu konuda flimdiye kadar izlenen yol fludur: Dilimize girip yayg›n bir flekilde kullan›lan kelimeler bizim dilimizdeki okunufllar›na göre yaz›l›r. Dilimize yeni giren ve Türkçe karfl›l›¤› bulunan kelimelerde ise orijinal yaz›m tercih edilmifltir ki dil bunlar› benimsemesin, Türkçe olan›n› benimsesin“ önerilerine uymaya devam ettik. Bu genel çerçevenin sözlü¤ün kabul görmesinde ve benimsenmesinde önemli etkisi oldu¤una inan›yor ve sizlerinde katk›lar›yla zaman içerisinde daha da geniflleyece¤ini ümit ediyoruz.
Yenido¤an Terimleri Sözlü¤ünün haz›rlanmas›n›n bafllang›c›nda görüfl ve önerileri ile katk›da
bulunan Prof. Dr. Recep Toparl›’ya, yeni fikirleri ile sözlük çal›flmalar›n› devaml› gündemde tutan Sözlük Dergisi editörü Prof. Dr. Cengiz Yak›nc›’ya, güç ve deste¤ini bizden esirgemeyen Türk
Neonatoloji Derne¤i’ne ve baflkan› Say›n Prof. Dr. Gülsevin Tekinalp’e flükranlar›m›z› sunar›z.
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