
Kelime.com Nedir? 
Kelime.com: Onlarca sözlük içerisinde aradığınız kelimenin dil, tür, anlam ve etimolojik köken 

bilgisini sunan, aranan kelimenin benzerlerini ve türevlerini bulan, aynı zamanda yıpranma ve 

silinmeden dolayı okunamayan kelimeleri çözümlemeye yarayan bir sözlükler veritabanıdır. 

 

Başlıca özellikleri ve sağladığı kazanımlar şunlardır: 

 Aradığınız kelimenin tüm sözlüklerdeki anlamını indexleme. 

 10 dile ait yüzbinlerce veri hücresi içerisinde kelimelerin eş ve zıt, tamlama, köken bilgisi, 

anlam ve imlalarını bulma. 

 Aradığınız kelime ile türetilmiş tamlama, deyim ve atasözlerini listeleme.  

 Aranılan kelimenin hangi maddenin anlamında geçtiğini ve örnek cümlelerde görme. 

 Çözümleyici özelliği ile kelimelerin yıpranması, silinmesi veya okunamaması gibi 

durumlarda kelime çözümleyebilme. 

 Çözümleyicinin bulduğu sonuçların detayına görüntüleyebilme. 

 

Kelime.com Ne Yapar? 

* Arama: Kelime.com ile onlarca sözlük içerisinde kelime, tamlama, kalıp, atasözü, deyim, 

kişi, eser, olay ve yer adlarını arayıp bulabilirsiniz. Bulunan maddenin hangi dil, tür, sınıf, 

biçim ve cinsiyete girdiğini ve veritabanında kayıtlı hangi sözlükte ne anlama geldiğini, 

aradığınız kelimenin hangi tamlama, kalıp, deyim ve atasözü içinde yer aldığını görebilirsiniz. 

Ayrıca aranan kelimenin hangi madde-başının anlam kısmında geçtiğini ve hangi sözlükte yer 

aldığını örnek cümlelerle öğrenebilirsiniz. 

* Çözümleyici: İlgilendiğiniz doküman ve metinlerde bulunan kelimelerin yıpranma, silinme, 

yırtılma veya farklı sebeplerden dolayı okunamaması durumunda joker karakterler 

yardımıyla aradığınız kelimeyeen yakınsonuçları listelemenize yardımcı olur.Ayrıca hangi 

sözlükte ne anlama geldiğini görebilirsiniz. 

 

Kampüs içi ve Kampüs Dışı Erişim Hakkında  

Kampüs içi: Wikilala’ya kampüs içerisinden hesap oluşturmadan erişim sağlamak için 

kurumunuzun internet ağı ile internete bağlanmanız gerekmektedir. Veritabanının ekstra 

özelliklerinden faydalanmak için kurum epostanız (adsoyad@xyz.edu.tr) ile ücretsiz üyelik 

oluşturabilirsiniz. 

Kampüs Dışı: Wikilala’ya kampüs dışından erişebilmek için kurum epostanız 

(adsoyad@xyz.edu.tr) ile hesap oluşturmanız gerekmektedir. Dilerseniz kurumunuzun 

uzaktan erişim için belirlediği proxy ayarlarını düzenleyerek hesap oluşturmadan 

kullanabilirsiniz. 



Kayıt ve Giriş Hakkında 

(Kurum ağı ile internete bağlı olmayıp uzaktan erişim sağlayanlar için adım adım üyelik 

oluşturma)  

1- Web sitesi anasayfasında (https://kelime.com) yer alan “üye ol” butonuna tıklayınız. 

2- İlgili boşlukları eksiksiz doldurunuz. (e-posta kısmına kurum mailinizi yazınız.) 

3- Kullanıcı sözleşmesini gözden geçiriniz. 

4- “Kayıt” butonuna tıklayarak kaydınızı tamamlayınız. 

5- Son olarak mail adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayınız. 

---------- 

1- Anasayfada yer alan “Giriş Yap” butonuna tıklayınız. 

2- Kayıt oluştururken doldurduğunuz bilgileri ilgili yerlere yazınız. 

3- Son olarak “Giriş” butonuna tıklayınız. Keyifli araştırmalar dileriz. 

 

Veritabanında bulunan sözlükler: 

 Türkçe: Genel Türkçe Sözlüğü, Derleme Sözlüğü, Ansiklopedik İsimler Sözlüğü, Akvaryum 

Türkçe Sözlük, TDK – 1945 (Çok Yakında). 

 İngilizce: Genel İngilizce Sözlüğü, Tomurcuk İngilizce Sözlük, İngilizce Türkçe Büyük Sözlük 

(Çok Yakında). 

 Osmanlıca: Genel Osmanlıca Sözlüğü, Redhouse (A Turkishand English Lexicon), 

Kamusu’l-Muhit, Kamus-i Türki, VankuluLügatı. 

 Arapça: Genel Arapça Sözlüğü, Ahteri-yi Kebir. 

 Fransızca: Genel Fransızca Sözlüğü, Hazine-i Lügat (Çok Yakında), Fransızca Türkçe Sözlük 

(Dictionnaire General Francis Turc).Kamus-i Fransevi. 

 

İlgili Bağlantılar 

Erişim linki: 

https://www.kelime.com/  

Tanıtım Videosu (1 dakika): 

https://www.youtube.com/watch?v=OVh_lpRmxUE&t=6s 

 

Tanıtım Webinarı (Kullanımı hakkında): 

https://www.youtube.com/watch?v=NGk-OiXFkZw&t=2934s 
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