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Özet: Bilişim ve benzetimde kullanılan ve 
giriş ve girdi türünü gösteren 166 Türkçe ve 
148 İngilizce terim, İngilizce ve Türkçe iki dizin 
olarak verilmiştir. Dizinler, gerek İngilizce gerek 
Türkçenin ayrıntıları gösterebilme yeteneklerine 
de tanıklık etmekte. 

Amaç ve Kapsam
Bu yazıda, bilişim ve benzetimde kullanılan bazı 
terimlerin kavram salkımı oluşturacak şekilde 
derlenmesine devam edilmektedir.
Bu amaçla, bilişimde kullanılan, İngilizce “input” 
kavramının çeşitli türlerinin Türkçe karşılıkları 
derlenmiş ya da önerilmiştir. İngilizcedeki “input” 
teriminin, bilişim ve benzetimde kullanışları, 
Türkçede giriş ve girdi terimleri ile karşılanır. Bu 
iki terimin arasındaki fark şöyledir: 

Bilişim ve Benzetimde Kullanılan 

Giriş ve Girdi Türleri için Türkçe ve İngilizce Terimler

olan “girdi”ler için “uyarı” (İng. stimulus) ve 
uyarıcı (İng. stimulator, stimulant) terimleri 
yeğlenmektedir. 
Benzetimde, “olay”lar (İng. event) de girdi görevini 
görmekte. Yapay zekâ uygulamalarında, olgular ve 
hatta amaçlar da girdi görevini sağlayabilmektedir.
Benzetim uugulamaları için dış kaynaklı ve 
iç kaynaklı girdi arasındaki fark, 2001’de 
belgelenmişti (Ören, 2001). Bu ayrım, yapay 
zekânın benzetimde kullanılmaları için, özellikle 
insan davranışının benzetiminde kullanılmak 
amacıyla gerekmekteydi. 
Sistem teorilerinde (Ören, Zeigler, 2012), “girdi” 
sistemi etkiler, ama sistem tarafından etkilenmez. 
Ancak, gene sistem teorilerinde, bileşenlerin 
bağlaşımı bahis konusu olduğunda, bir “A” 
bileşeninin çıktısı bir “B” bileşeninin girdisi 
olabilmektedir. Dolayısıyla, “B”nin bu şekilde 
tanımlanan girdisi, tüm sistemin “dış girdi”sinden 
farklı olarak, “B”nin bir “iç girdi”si olamaktadır. 
Bilişsel özelliklerin benzetim amaçlı 
modellenmelerinde gereken iç kaynaklı “girdi”ler, 
içsel uyarma (İng. internal excitation), güdü (İng. 
motive), dürtü (İng. impulse) gibi ya da kendi 
kendini uyarma (İng. self-excitation) terimleriyle 
gösterilmektedir.   
Pek çok dilde olduğu gibi, İngilizcede de 
bir sözcük birden fazla anlama geldiği 
gibi, birden fazla kavram da bir sözcükle 
gösterilebilir. İngilizcede giriş anlamına gelen 
diğer sözcüklerden  olan access, admission, 
entrance, induction, introduction, preamble, 
prelude, prolog bu çalışmanın kapsamı dışında 
bırakılmıştır. Uyarı ve uyarıcıların daha başka 
türleri de, listeyi uzatmamak amacıyla, bu 
çalışmanın dışında bırakılmıştır. Özellikle insan 
davranışının modellenmeleri çalışmaları için liste 
genişletilebilir.

“Bilişim” Dergisinde bir Dizi Çalışma
Türkiye Bilişim Derneği’nin yayın organı olan 
“Bilişim” dergisinin Kasım ve Aralık 2012 
sayılarında bilişim, benzetim ve istatistik 
konularındaki en temel kavramlardan biri olan 
“değişken”lerin 353 türünü kapsayan İngilizce ve 
Türkçe iki dizin yayımlanmıştı (Ören, 2012a,b). 
Bu çalışma, gene bilişim be benzetimin temel 
kavramlarından olan “giriş” ve “girdi”nin türlerini 

Giriş: (1)  Girmek eylemi ya da biçimi.
      (2)  Bir yapının içine girilen yer.

Girdi: Girmek eylemini yapan şey veya bilgi. 
Bazı terimler hem giriş hem girdi anlamına 
kullanılabilir. Listeyi çok uzatmamak amacıyla 
hepsi bu çalışmada gösterilmemiştir.
Salt bilişimde, giriş ve girdi terimleri ve onların 
çeşitleri yeterli olabilmektedir. Ancak matematik 
modellemeyi gerektiren benzetimde, giriş ve girdi 
terimlerine ek olarak, benzer kavramlar başka 
terimlerle karşılanmaktadır. 
Örneğin, bir motordaki hava girişi gibi, fiziksel bir 
giriş için “alış,” “emme,” “giriş” (İng. intake) ya da,  
“giriş,” “akım,” “içeri akım” (İng. inflow) terimleri 
kullanılmaktadır.
Benzer şekilde, insanlar dahil, canlıların duyu 
organlarına ya da insan yapısı olan algılayıcılara 

gösteren 166 Türkçe ve 148 İngilizce terimi 
içermektedir.
 

İşbirliği
Bilişim’in Kasım 2012 sayısında belirtilmiş olan 
çağrı, yazarın bu ve bundan sonraki tüm terim 
çalışmaları için de geçerlidir:

“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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Bilişim ve Benzetimde Kullanılan 
Giriş ve Girdi Türleri için Türkçe 
ve İngilizce Terimler 
(Türkçe-İngilizce Dizin)

A- 
abecesayısal girdi alphanumeric input
abecesel girdi alphabetical input
acı veren uyarı nociceptive input; nociceptive stimulus
ağrı veren uyarı nociceptive input; nociceptive stimulus
akım inflow
akustik girdi acoustic input
alfabetik girdi alphabetical input
alfasayısal girdi alphanumeric input
algılanmış dış girdi perceived external input
algılanmış dış kaynaklı girdi perceived exogenous input
algılanmış dışsal girdi perceived external input
algılanmış girdi perceived input; sensed input
algılanmış iç girdi perceived internal input
algılanmış iç kaynaklı girdi perceived endogenous input
algılanmış içsel girdi perceived internal input
algılayıcı girişi sensor input
algısal girdi perceptual input; sensory input
alış intake
alışılagelmemiş girdi unconventional input
alışılagelmiş girdi conventional input
alt düzey uyarı low-level stimulus
ana girdi primary input
analog girdi analog input
anlambilimsel girdi semantic input
anten girişi antenna input
ara girdi intermediate input
arabelleğe alınmış girdi buffered input
ayırtedici uyarıcı discriminative stimulus

B-- 
bağlam bilinçli girdi context-aware input

bağlam bilinçli giriş context-aware input
bağlam bilinçsiz girdi context-unaware input
bağlam bilinçsiz giriş context-unaware input
bağlama duyarlı girdi context-sensitive input
bağlama duyarlı giriş context-sensitive input
basamaklı girdi step input
başvuru girdisi reference input
belgin girdi unambiguous input
belirsiz girdi ambiguous input
benzetim girdisi simulated input
beyin denetimli giriş brain controlled input
beyin sinyali brain signal
bileşik video girişi composite video input
birörnek girdi uniform input

C-- 
coğrafi konumsal girdi geopositional input
Ç-- 
çok yönlü giriş multimodal input
çoklu algısal girdi multisensory input
çoklu giriş multiple input

D-- 
darbe impulse
değerlendirilmiş girdi evaluated input
değişken girdi variable input
dengeli girdi balanced input
dış girdi external input
dış kaynaklı girdi exogenous input; externally generated input
dış olay external event
dışsal girdi external input
dışsal olay external event
dışsal uyarma external excitation
dikkat dağıtıcı girdi distracting input
dokunmalı girdi tactile input
dokunmalı giriş haptic input
dolaylı girdi indirect input
dolaysız giriş direct input
dönüştürülmüş algısal veri converted sensory data
duygusal girdi emotional input
duyusal girdi sensory input
dürtü impulse
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E-- 
el hareketli girdi hand-gesture input
elektronik kalemle giriş stylus input
elle giriş manual input
emme intake
eşdeğer girdi equivalent input
eşzamanlanmış girdi synchronized input
eşzamanlı girdi synchronous input
eşzamansız girdi asynchronous input
etkin olarak algılanmış girdi actively perceived input
eviren girdi inverting input
evirmeyen girdi non-inverting input
evrik girdi inverted input

G-- 
gerçek zamanlı girdi real-time input
girdi data input; input
giriş input; intake; inflow
global konum algılama girdisi global position sensing input
görsel girdi vision input
görsel giriş visual input
güdü motive
gürültülü girdi noisy input
güvenilir girdi credible input

H-- 
hareketle giriş gesture input

İ-- 
iç girdi internal input
iç kaynaklı girdi endogenous input; internally generated input
içeri akım inflow
içsel girdi internal input
içsel uyarma internal excitation
iki yönden yükleme two directional input
ikincil girdi marginal input
ilgili girdi relevant input
ilgili uyarı relevant stimulus
ilgisiz girdi irrelevant input
ilgisiz uyarı irrelevant stimulus
işitsel girdi acoustic input

K-- 
wireless input kablosuz giriş
kabul edilir girdi admissible input
kabullenilmiş girdi passively accepted input
kaçınmalı uyarı aversive stimulus
kendi kendini test girdisi self-test input
kendi kendini uyarma self-excitation
klavye girişi keyboard input
komut sürümlü girdi command-driven input
konumsal girdi positional input
kullanıcı girişi user input

M-- 
mikrofon girişi microphone input

N-- 
nicemlenmiş girdi quantized input

O-- 
ortak kipli giriş common-mode input
ortaya çıkan girdi emergent input
otomatik test girdisi self-test input
 

Ö-- 
ölçüt girdi standard input
önemsiz girdi paltry input
öngörülmüş girdi anticipated input
örneksel girdi analog input
öngörülmüş olgu anticipated fact
özuyarıcı autostimulant

R-- 
radar girişi radar input

S-- 
saat girişi clock input
sabit girdi constant input; fixed input
sabitlenmiş girdi fixed input
sanal algılayıcı girişi soft sensor input; virtual sensor input
sayaç girdisi counter input
sayaç girişi counter input

http://www.bilisimdergisi.org/s150



2013 OCAK162 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 163

sayısal girdi digital input; numerical input
seçenek girdi alternative input
sesli girdi audio input; non-speech audio input; voice input
sesli giriş audio input
sezilmiş olay detected event
sınırlayıcısız giriş delimiterless input
sınırlı girdi bounded input; limited input
sınırlı giriş bounded input
sonar girişi sonar input
syntactic input sözdizimsel girdi
sözlü giriş speech input
standart girdi standard input

Ş-- 
şartlı uyarı conditioned stimulus
şartlı uyarıcı conditioned stimulus

T-- 
tamponlanmış girdi buffered input
tarafsız girdi neutral input
tek girdi single input
tekdüze girdi monotonous input
tekil girdi single input
tetikleyici girdi trigger input
toptan girdi batch input

U-- 
uçlu giriş stylus input
uyarı stimulus
uyarıcı stimulator; stimulant
uyarma excitation
uygun uyarı adequate stimulus

Ü-- 
üçboyutlu konumsal girdi 3-D positional input
üst düzey uyarı high-level stimulus

V-- 
varsılan amaç assumed goal
VE girişi AND input
veri girişi data input
VEYA girişi OR input

video girişi video input

Y-- 
yeterli uyarı adequate stimulus
yetersiz uyarı inadequate stimulus; subliminal stimulus; subtreshold 
stimulus

Z-- 
zorlanmış girdi imposed input
zorlanmış olay forced event
zorunlu girdi forced input

Bilişim ve Benzetimde Kullanılan 
Giriş ve Girdi Türleri için Türkçe ve 
İngilizce Terimler
(İngilizce-Türkçe Dizin)

3-- 
3-D positional input üçboyutlu konumsal girdi

A-- 
acoustic input işitsel girdi; akustik girdi
actively perceived input etkin olarak algılanmış girdi
adequate stimulus uygun uyarı; yeterli uyarı
admissible input kabul edilir girdi
alphabetical input abecesel girdi; alfabetik girdi
alphanumeric input abecesayısal girdi; alfasayısal girdi
alternative input seçenek girdi
ambiguous input belirsiz girdi
analog input analog girdi; örneksel girdi
AND input VE girişi
antenna input anten girişi
anticipated fact öngörülmüş olgu
anticipated input öngörülmüş girdi
assumed goal  varsılan amaç
asynchronous input eşzamansız girdi
audio input sesli giriş; sesli girdi
autostimulant özuyarıcı
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aversive stimulus kaçınmalı uyarı

B-- 
balanced input dengeli girdi
batch input toptan girdi
bounded input sınırlı girdi; sınırlı giriş
brain controlled input beyin denetimli giriş
brain signal beyin sinyali
buffered input arabelleğe alınmış girdi; tamponlanmış girdi

C-- 
clock input saat girişi
command-driven input komut sürümlü girdi
common-mode input ortak kipli giriş
composite video input bileşik video girişi
conditioned stimulus şartlı uyarı; şartlı uyarıcı
constant input sabit girdi
context-aware input bağlam bilinçli girdi; bağlam bilinçli giriş
context-sensitive input bağlama duyarlı giriş; bağlama duyarlı girdi
context-unaware input bağlam bilinçsiz girdi; bağlam bilinçsiz giriş
conventional input alışılagelmiş girdi
converted sensory data dönüştürülmüş algısal veri
counter input sayaç girişi; sayaç girdisi
credible input güvenilir girdi

D-- 
data input girdi; veri girişi
delimiterless input sınırlayıcısız giriş
detected event sezilmiş olay
digital input sayısal girdi
direct input dolaysız giriş
discriminative stimulus ayırtedici uyarıcı
distracting input dikkat dağıtıcı girdi

E-- 
emergent input ortaya çıkan girdi
emotional input duygusal girdi
endogenous input iç kaynaklı girdi
equivalent input eşdeğer girdi
evaluated input değerlendirilmiş girdi
excitation uyarma
exogenous input dış kaynaklı girdi
external event dışsal olay; dış olay

external excitation dışsal uyarma
external input dışsal girdi; dış girdi
externally generated input dış kaynaklı girdi

F-- 
fixed input sabit girdi; sabitlenmiş girdi
forced input zorunlu girdi

G-- 
geopositional input coğrafi konumsal girdi
gesture input hareketle giriş
global position sensing input global konum algılama girdisi

H-- 
hand-gesture input el hareketli girdi
haptic input dokunmalı giriş
high-level stimulus üst düzey uyarı

I-- 
imposed input zorlanmış girdi
impulse dürtü; darbe
inadequate stimulus yetersiz uyarı
indirect input dolaylı girdi
inflow giriş; akım; içeri akım
input giriş; girdi
intake alış; emme; giriş
intermediate input ara girdi
internal excitation içsel uyarma
internal input içsel girdi; iç girdi
internally generated input iç kaynaklı girdi
inverted input evrik girdi
inverting input eviren girdi
irrelevant input ilgisiz girdi
irrelevant stimulus ilgisiz uyarı

K-- 
keyboard input klavye girişi

L-- 
limited input sınırlı girdi

M-- 
manual input elle giriş
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marginal input ikincil girdi
microphone input mikrofon girişi
monotonous input tekdüze girdi
motive güdü
multimodal input çok yönlü giriş
multiple input çoklu giriş
multisensory input çoklu algısal girdi

N-- 
neutral input tarafsız girdi
nociceptive input ağrı veren uyarı; acı veren uyarı
nociceptive stimulus ağrı veren uyarı; acı veren uyarı
noisy input gürültülü girdi
non-inverting input evirmeyen girdi
non-speech audio input sesli girdi
numerical input sayısal girdi

O-- 
OR input VEYA girişi

P-- 
paltry input önemsiz girdi
passively accepted input kabullenilmiş girdi
perceived endogenous input algılanmış iç kaynaklı girdi
perceived exogenous input algılanmış dış kaynaklı girdi
perceived external input algılanmış dışsal girdi; algılanmış dış girdi
perceived input algılanmış girdi
perceived internal input algılanmış içsel girdi; algılanmış iç girdi
perceptual input algısal girdi
positional input konumsal girdi 
primary input ana girdi

Q-- 
quantized input nicemlenmiş girdi

R-- 
radar input radar girişi
real-time input gerçek zamanlı girdi
reference input başvuru girdisi
relevant input ilgili girdi
relevant stimulus  ilgili uyarı

S-- 
self-excitation kendi kendini uyarma

self-test input kendi kendini test girdisi; otomatik test girdisi
semantic input anlambilimsel girdi
sensed input algılanmış girdi
sensor input algılayıcı girişi
sensory input algısal girdi; duyusal girdi
simulated input benzetim girdisi
single input tek girdi; tekil girdi
soft sensor input sanal algılayıcı girişi
sonar input sonar girişi
speech input sözlü giriş
standard input ölçüt girdi; standart girdi
step input basamaklı girdi
stimulant uyarıcı
stimulator uyarıcı
stimulus uyarı
stylus input elektronik kalemle giriş; uçlu giriş
subliminal stimulus yetersiz uyarı
subtreshold stimulus yetersiz uyarı
synchronized input eşzamanlanmış girdi
synchronous input eşzamanlı girdi
syntactic input sözdizimsel girdi

T-- 
tactile input dokunmalı girdi
trigger input tetikleyici girdi
two directional input iki yönden yükleme

U-- 
unambiguous input belgin girdi
unconventional input alışılagelmemiş girdi
uniform input birörnek girdi
user input kullanıcı girişi

V-- 
variable input değişken girdi
video input video girişi
virtual sensor input sanal algılayıcı girişi
vision input görsel girdi
visual input görsel giriş
voice input sesli girdi

W-- 
wireless input kablosuz giriş
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