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Değişken türleri için Türkçe terimler (1) Tuncer Ören
oren@eecs.uOttawa.ca 

Modelleme ve benzetim terimleri projesi
Modelleme ve benzetim terimleri konusunda 
uluslararası bir proje, yazarın öncülüğünde, 
yıllardır devam etmektedir (benzetim terimleri 
projesi). Benzetim konusunda Türkçeyi de 
içeren bir sözlük 2006 yılında Fransa’da 
yayımlanmıştı (Ören ve diğerleri-2006). 
Bu sözlük 4000 kadar İngilizce terimi 
içermekte idi. Bu yıl, 9000’den fazla terimi 
içeren ve 25 Çinli meslektaşın katkılarıyla 
hazırlanan Çince-İngilizce ve İngilizce-
Çince bir modelleme ve benzetim sözlüğü 
Pekin’de yayımlandı (BoHu Li, Tuncer Ören ve 
diğerleri-2012). 
Yazar halen, derlemiş olduğu 10 000’den 
fazla İngilizce terimi içeren çokdilli (İngilizce-
Fransızca-İspanyolca-İtalyanca-Türkçe) bir 
modelleme ve benzetim sözlüğü üzerinde 
çalışmakta (benzetim terimleri projesi).

Kavram salkımları
Üzerinde çalışılan çokdilli sözlük, önceki iki 
sözlük gibi, kavram salkımları oluşturacak 
şekilde tasarlandığı için bazı kavramların 
türleri hakkındaki terimleri listelemek kolay 
olabilmekte. Örneğin bu yıl yayımlanmış 
bir yazıda 500’den fazla benzetim türünün 
İngilizce bir listesi de verilmişti (Ören, 2012). 
Benzetim, istatistik ve bilişimde en temel 
kavramlardan biri olan değişkenlerin türleri 
hakkındaki terim listeleri hazırlanmakta olan 
çokdilli sözlüğün dosyasından derlendi
. 
Türkçe terimler ve Türkçenin zenginliği
Terimlerin Türkçelerini önerirken, 
İngilizcelerinden çeviri yapmakla yetinmeyerek 
İngilizce anlamlarını karşılayabilmeleri esas 
alınmıştır. İngilizce eşanlamlı terimler için 
bir tek Türkçe terim önerildiği de olmuştur. 
İngilizce terimler için açıklamalar İnternet’te 
bulunabilir. Bu çalışmada özellikle, Türkçe 
terimlerin doğru olarak önerilmesine özen 
gösterilmiştir. 

İlk kez hazırlanmış olan İngilizce-Türkçe 
dizin, İngilizcenin, “değişken” gibi bir 
tek kavramın bile tüm ince ayrıntılarını 
belirtebilme gücüne de tanıklık etmekte. 
Bu arada, Türkçenin gücünü ve zenginliğini 
göstermesi bakımından, her İngilizce 
terimin Türkçede bir karşılığı olduğunu da 
belirtmekte yarar var. 
Umarım konularında deneyimli olan 
meslektaşlar özellikle Türkçe terimlerde 
bulacakları tutarsızlık ve diğer yanlışlıkları 
bana bildirirler ve gençler Türkçemizin 
gücünü ve zenginliklerini teknik 
çalışmalarında da kullanmaya devam 
ederler.   
Bütün özene karşın gözden kaçmış yanlış 
Türkçe terimlerin doğrularını önerecek 
okuyuculara peşinen teşekkürlerimi 
sunarım. Önerilerini, kendi adlarını 
da anarak, toplu halde yayımlamayı 
planlıyorum. 
Türkçeyi yücelten kişi ve kurumlara sevgi ve 
saygılarımla.
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Özet: “Değişken” türleri için 
benzetim, istatistik ve bilişimde 
kullanılan 353 İngilizce terim ve 
Türkçe karşılıkları, İngilizce-
Türkçe ve Türkçe-İngilizce 
olarak, iki dizin halinde 
verilmiştir. İlk kez hazırlanmış 
olan İngilizce-Türkçe dizin, 
İngilizcenin, “değişken” gibi 
bir tek kavramın bile tüm ince 
ayrıntılarını belirtebilme gücüne 
de tanıklık etmekte. Bu arada, 
Türkçenin gücünü ve zenginliğini 
göstermesi bakımından, İngilizce 
terimlerin her biri için Türkçede 
bir karşılık olduğunu da 
belirtmekte yarar var. 
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İngilizce-Türkçe Dizin
 

A- 
across variable köprü değişken
action variable etki değişkeni
activation variable etkinleştirme değişkeni
affecting variable etkileyici değişken
algebraic variable cebirsel değişken
allocated variable atanmış değişken; özgülenmiş değişken
animation variable canlandırma değişkeni
antecedent variable öncül değişken
antithetic variable aykırımsı değişken
arbitrary variable gelişigüzel değişken
argument variable bağımsız değişken
artificial variable yapay değişken
attached variable ekli değişken
automated-subject variable otomatik denek değişkeni
automatic variable otomatik değişken; özdevimli değişken
auxiliary variable yardımcı değişken

B- 
background variable arkaplan değişkeni; artalan değişkeni
base station random variable baz istasyonu rasgele değişkeni
base variable temel değişken
basic variable ana değişken
behavior variable davranış değişkeni
Bernoulli random variable Bernoulli rasgele değişkeni
Bernoulli variable Bernoulli değişkeni
beta variable beta değişkeni
between-subject variable ara denek değişkeni
binary variable ikili değişken
binomial random variable ikiterimli rasgele değişken
Boolean variable Boole değişkeni
bound variable bağlı değişken
bounded variable sınırlı değişken

C- 
categorical variable koşulsuz değişken
Cauchy variable Cauchy değişkeni
cellular variable gözesel değişken
censored dependent variable durdurulmuş bağımlı değişken
chance variable şans değişkeni

chi-squared random variable ki-kare rasgele değişken
circular variable döngüsel değişken
class variable sınıf değişkeni
clock variable saat değişkeni
coarse time-scale variable kaba zaman ölçekli değişken
coenetic variable yönlendiren değişken
common-sense variable sağduyu değişkeni
complex variable karmaşık değişken
complex-valued variable karmaşık değerli değişken
concomitant variable eş değişken
concurrent logic-variable eşzamanlı mantıksal değişken
condition variable koşul değişkeni
conditional variable koşullu değişken
confounding variable şaşırtıcı değişken; karışıklığa neden olan değişken
constant random variable sabit değerli rasgele değişken
constant variable sabit değerli değişken
constrained variable kısıtlı değişken
context variable bağlam değişkeni
continuous dependent variable sürekli bağımlı değişken
continuous ordinal variable sürekli sırasal değişken
continuous random variable sürekli rasgele değişken
continuous variable sürekli değişken
continuous-change variable sürekli değişen değişken 
continuously increasing variable sürekli artan değişken 
continuous-time variable sürekli zamanlı değişken
continuous-valued variable sürekli değerli değişken 
control variable denetleme değişkeni; control değişkeni
controllable input variable denetlenebilir girdi değişkeni
controllable variable denetlenebilir değişken
controlled variable denetlenen değişken
coordination variable eşgüdüm değişkeni
correlated random variable ilintili rasgele değişken
correlated variable ilintili değişken
covariable eş değişken
crisp variable seçik değişken
criterion variable ölçüt değişken
critical variable kritik değişken
cyclical time-scale variable çevrimsel zaman ölçekli değişken
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D- 
data-flow variable veri akışı değişkeni
dead variable ölü değişken
decision variable karar değişkeni
declared random variable bildirilmiş rasgele değişken
declared variable bildirilmiş değişken
defined variable tanımlanmış değişken
dependent variable bağımlı değişken
descriptive variable betimsel değişken
design variable tasarım değişkeni
deterministic variable belirlenimci değişken; gerekirci 
değişken
dichotomous variable ikili değişken
discontinuous state-variable kesintili durum değişkeni
discontinuous variable kesintili değişken
discontinuous-change variable kesintili değişen değişken
discrete control variable ayrık denetim değişkeni
discrete random variable ayrık rasgele değişken
discrete state-variable ayrık durum değişkeni
discrete variable ayrık değişken
discrete-change variable ayrık değişen değişken
discrete-time variable ayrık zamanlı değişken
discrete-valued variable ayrık değerli değişken
discretized variable ayrıklaştırılmış değişken
discriminant variable ayırdedici değişken
displacement variable yerdeğişim değişkeni
domain variable alan değişkeni
dominant variable başat değişken; baskın değişken
driving variable sürücü değişken
dual variable çifte değişken
dummy variable kukla değişken 
dynamically bound variable devingen bağlı değişken; dinamik 
bağlı değişken
dynamically scoped variable devingen kapsamlı değişken

E- 
effort variable gayret değişkeni
elaborated variable özenilmiş değişken
endogenous variable içkaynaklı değişken
environment variable çevre değişkeni
environmental variable çevresel değişken
Erlang random variable Erlang rasgele değişkeni

essential variable gerekli değişken
ex post facto variable önceyi kapsayan değişken
exogenous variable dışkaynaklı değişken
experiential variable deneyimsel değişken
experimental variable deneysel değişken
experimentation variable deney değişkeni
explained variable açıklanan değişken
explanatory variable açıklayıcı değişken
exponential random variable üssel rasgele değişken
exposure variable etkilenme değişkeni
extensive variable mikdarla ilgili değişken
extern variable dış değişken
external variable dış değişken; dışsal değişken
extraneous variable dış değişken

F- 
fixed variable sabitlenmiş değişken
flow variable akış değişkeni
formal variable biçimsel değişken; formel değişken
free variable serbest değişken
functionally significant variable işlevsel belirgin değişken
fuzzy variable bulanık değişken

G- 
gamma random variable gama rasgele değişkeni
gaussian random variable Gauss rasgele değişkeni 
gaussian variable Gauss değişkeni 
generalized variable genelleştirilmiş değişken
generic type-variable soysal tip değişkeni
geometric random variable geometrik rasgele değişken
global variable genel değişken
goal variable amaç değişken
Gumbel random variable Gumbel rasgele değişkeni

H- 
hidden variable saklı değişken
holistic variable tümsel değişken
homeostatic variable homeostatik değişken
host variable ana değişken
hypergeometric random variable hipergeometrik rasgele değişken
hypervariable aşırı değişken
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I- 
identified state variable tanılanmış durum değişkeni
impulse variable dürtü değişkeni
 
independent state-variable bağımsız durum değişkeni
independent variable bağımsız değişken
indicator variable gösterge değişken
individual variable bireysel değişken
induction variable sayaç değişkeni
initialized variable başlangıç değeri verilmiş değişken
input variable giriş değişkeni
instance variable somut nesne değişkeni
instantiated variable somutlaştırılmış değişken
instrumentable variable ölçülebilir değişken
instrumental variable etkili değişken
instrumented variable ölçü aletli değişken
integer variable tamsayılı değişken
integer-valued variable tamsayı değerli değişken
integration variable tümleşim değişkeni
intensive variable mikdardan bağımsız değişken
interaction variable etkileşim değişkeni
interesting variable ilginç değişken
intermediate variable ara değişken
internal variable iç değişken
interpolated variable aradeğerlenen değişken
interval variable aralık değişkeni
interval-scale variable aralık ölçekli değişken
intervening variable ara değişken
irregular variable düzensiz değişken
irrelevant variable ilgisiz değişken
iteration variable yineleme değişkeni

K- 
key process-variable anahtar süreç değişkeni
key variable anahtar değişken
kinetic variable devinimsel değişken
known variable bilinen değişken

Türkçe-İngilizce Dizin

A- 
açıklanan değişken explained variable
açıklayıcı değişken explanatory variable
akış değişkeni flow variable
alan değişkeni domain variable
algılanmış değişken sensed variable
algısal değişken perceptual variable
alt değişken sub variable
altsimgeli değişken subscripted variable
amaç değişken goal variable
ana değişken basic variable;           host variable
anahtar değişken key variable
anahtar süreç değişkeni key process-variable
anma değişken nominal variable
anma ölçekli değişken nominal-scale variable
ara değişken intermediate variable
ara değişken intervening variable
ara denek değişkeni between-subject variable
arabulan değişken moderating variable
aracı değişken moderator variable
aradeğerlenen değişken interpolated variable
aralık değişkeni interval variable
aralık ölçekli değişken interval-scale variable
araştırma değişkeni research variable
arkaplan değişkeni background variable
artalan değişkeni background variable
aşırı değişken hypervariable
atanmış değişken allocated variable
ayarlanlanmamış değişken non-manipulated variable
ayarlanlanmış değişken manipulated variable
ayırdedici değişken discriminant variable
aykırımsı değişken antithetic variable
ayrık değerli değişken discrete-valued variable
ayrık değişen değişken discrete-change variable
ayrık değişken discrete variable
ayrık denetim değişkeni discrete control variable
ayrık durum değişkeni discrete state-variable
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ayrık rasgele değişken discrete random variable
ayrık zamanlı değişken discrete-time variable
ayrıklaştırılmış değişken discretized variable

B- 
bağımlı değişken dependent variable; responding variable
bağımsız değişken independent variable;  argument variable
bağımsız durum değişkeni independent state-variable
bağlam değişkeni context variable
bağlı değişken bound variable
bağlı olmayan değişken unbound variable
basit değişken simple variable
baskın değişken dominant variable
bastırıcı değişken suppressor variable
başat değişken dominant variable
başlangıç değeri verilmemiş değişken uninitialized variable
başlangıç değeri verilmiş değişken initialized variable
baz istasyonu rasgele istasyonu base station random variable
belirlenimci değişken deterministic variable
bellek değişkeni memory variable
bellekli değişken memory variable
belleksiz değişken memoryless variable
belleksiz rasgele değişken memoryless random variable
benzersiz rasgele değişken unique random variable
Bernoulli değişkeni Bernoulli variable
Bernoulli rasgele değişkeni Bernoulli random variable
beta değişkeni beta variable
betimsel değişken descriptive variable
biçimsel değişken formal variable
bildirilmiş değişken declared variable
bildirilmiş rasgele değişken declared random variable
bilinen değişken known variable
bilinmeyen değişken unknown variable
birbiçimli rasgele değişken uniform random variable
bireysel değişken individual variable
Boole değişkeni Boolean variable
bulanık değişken fuzzy variable

C- 
canlandırma değişkeni animation variable
Cauchy değişkeni Cauchy variable
cebirsel değişken algebraic variable

Ç- 
çevirisel değişken translational variable
çevre değişkeni environment variable
çevresel değişken environmental variable
çevrimsel zaman ölçekli değişken cyclical time-scale variable
çıkış değişkeni output variable
çifte değişken dual variable
çok değişkenli rasgele değişken multivariate random variable
çok zaman ölçekli değişken multiple time-scale variable
çoklu değişken multivariable
çoklu yanıt değişkeni multiple response variable

D- 
davranış değişkeni behavior variable
değişken variable
denek değişkeni participant variable;   denek değişkeni
denetleme değişkeni control variable
denetlenebilir değişken controllable variable
denetlenebilir girdi değişkeni controllable input variable
denetlenemez değişken uncontrollable variable
denetlenen değişken controlled variable
deney değişkeni experimentation variable
deneyimsel değişken experiential variable
deneysel değişken experimental variable
devingen bağlı değişken dynamically bound variable
devingen kapsamlı değişken dynamically scoped variable
devinimsel değişken kinetic variable
deyimsel değişken statement variable
dış değişken extern variable;      external variable extraneous variable
dışkaynaklı değişken exogenous variable
dışsal değişken external variable
dilbilimsel değişken linguistic variable
dinamik bağlı değişken dynamically bound variable
dizge değişkeni system variable
dizgi değişken string variable
doğal grup değişkeni natural group variable
doğrusal olmayan sayaç değişkeni non-linear induction variable
döngüsel değişken circular variable
dönme değişkeni rotational variable
dönüşebilir değişken mutable variable
durağan değişken static variable
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durağan kapsamlı değişken statistically scoped variable
durdurulmuş bağımlı değişken censored dependent variable
durum değişkeni state variable
durumsal değişken situational variable
dürtü değişkeni impulse variable
düzensiz değişken irregular variable
düzey değişkeni level variable

E- 
ekli değişken attached variable
en ana değişken superbasic variable
Erlang rasgele değişkeni Erlang random variable
esas olmayan değişken non-basic variable
eş değişken concomitant variable; covariable
eşgüdüm değişkeni coordination variable
eşzamanlı mantıksal değişken concurrent logic-variable
etki değişkeni action variable
etkilenme değişkeni exposure variable
etkileşim değişkeni interaction variable
etkileşimli değişken yoked variable
etkileyici değişken affecting variable
etkili değişken instrumental variable
etkinleştirme değişkeni activation variable

F- 
fazlalık değişken surplus variable
fiziksel değişken physical variable
formel değişken formal variable

G- 
gama rasgele değişkeni gamma random variable
Gauss değişkeni  gaussian variable
Gauss rasgele değişkeni  gaussian random variable
gayret değişkeni effort variable
gecikme değişkeni lag variable
gecikmeli değişken lagged variable
gecikmeli içkaynaklı değişken lagged endogenous variable
geçici değişken temporary variable
geçiş değişkeni  through variable;   transition variable
geçiş denetimi değişkeni run-control variable
gelişigüzel değişken arbitrary variable

genel değişken global variable
genelleştirilmiş değişken generalized variable
geometrik rasgele değişken geometric random variable
gerçek değerli değişken real-valued variable
gerçek değişken real variable
gerekirci değişken deterministic variable
gerekirci olmayan değişken non-deterministic variable
gerekli değişken essential variable
giriş değişkeni input variable
gizil değişken latent variable
gizli yerel değişken local hidden variable
gösterge değişken indicator variable
gözesel değişken cellular variable
gözlemlenebilir değişken observable variable
gözlemlenemez değişken non-observable variable
gözlemlenmiş değişken observed variable
gözlemsel değişken observational variable
gözlenen değişken monitored variable
Gumbel rasgele değişkeni Gumbel random variable

H- 
hipergeometrik rasgele değişken hypergeometric random variable
homeostatik değişken homeostatic variable
homeostatik olmayan değişken non-homeostatic variable

İ- 
iç değişken internal variable
iç denek değişkeni within subject variable
içkaynaklı değişken endogenous variable
ihmal edilmiş değişken omitted variable
ikili değişken binary variable;  dichotomous variable
ikiterimli rasgele değişken binomial random variable
ilgilendirilmemiş değişken unreferenced variable
ilgilendirilmiş değişken referenced variable
ilgili değişken relevant variable
ilginç değişken interesting variable
ilginç olmayan değişken uninteresting variable
ilgisiz değişken irrelevant variable
ilintisiz rasgele değişken uncorrelated random variable
ilintili değişken correlated variable
ilintili rasgele değişken correlated random variable
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istatistik değişkeni statistical variable
işlevsel belirgin değişken functionally significant variable
izlence değişkeni program variable

K- 
kaba zaman ölçekli değişken coarse time-scale variable
kalıcı değişken stationary variable
kalıntısal değişken residual variable
karar değişkeni decision variable
karışıklığa neden olan değişken lurking variable
karışıklığa neden olan değişken confounding variable
karışıklığa neden olan değişken third variable
karmaşık değerli değişken complex-valued variable
karmaşık değişken complex variable
kaynak değişken reference variable
kesikli bağımlı değişken truncated dependent variable
kesikli değişken truncated variable
kesikli rasgele değişken truncated random variable
kesintili değişen değişken discontinuous-change variable
kesintili değişken discontinuous variable
kesintili durum değişkeni discontinuous state-variable
kestirim değişkeni prognostic variable
kısa zaman ölçekli değişken short time-scale variable
kısıtlı bağımlı değişken limited dependent variable
kısıtlı değişken constrained variable
ki-kare rasgele değişken chi-squared random variable
konumsal değişken spatial variable
koşul değişkeni condition variable
koşullu değişken conditional variable
koşulsuz değişken categorical variable
köprü değişken across variable
kritik değişken critical variable
kukla değişken  dummy variable

… devamı gelecek sayıya…
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