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Kabuller 

 

Terminoloji kuralları 

Bu baskıda verilen tanımlar ve kavramlar, biçimleri de dâhil olmak üzere, ISO 704, ISO 

1087-1 ve ISO 10241 dokümanlarında tarif edilen terminoloji kurallarına mümkün olduğunca 

uyumludur. Bunların içinden özellikle, bir tanım içerisinde geçen terimin, VIM dokümanının başka 

bir bölümünde yer alan ve o kavrama karşılık gelen başka bir terimin olması durumunda, o terim ile 

değiştirilmesini mümkün kılan yerine kullanma kuralı uygulanır. 

Kavramlar beş bölümde mantıksal bir sıralama ile listelenmiştir.  

Bazı tanımlarda, tanımlanmamış ancak anlamlarının herkes tarafından bilindiği varsayılan 

kavramların (öncü) kullanımı kaçınılmazdır. Bu sözlükte; sistem, bileşen, olgu, gövde, madde, 

özellik, referans, deney, inceleme, büyüklük, malzeme, cihaz ve sinyal gibi kavramlar, 

tanımlanmamış kavramlara örnektir. 

Bu sözlükte yer alan çeşitli kavramlar arasındaki farklı ilişkilerin anlaşılmasını 

kolaylaştırmak amacıyla kavram şemaları oluşturularak Ek A’da verilmiştir. 

 

Referans numarası 

Bu sözlüğün hem 2. hem de 3. baskısında yer alan bir kavram, iki ayrı referans numarası ile 

gösterilmektedir; 3. baskıya ait referans numarası koyu karakter ile gösterilirken aynı kavramın 2. 

baskıda verilen referans numarası parantez içinde ve normal yazı karakteri ile gösterilmiştir. 

 

Eş anlamlılar 

Aynı kavrama ait birden fazla terim kullanımına izin verilmiştir. Birden fazla terim 

kullanılmış ise birinci terim, tercih edilen terimdir ve sözlük içerisinde mümkün olduğunca bu terim 

kullanılır. 

 

Koyu yazı karakteri 

Bir kavramı tanımlamak için kullanılan terimler koyu yazı karakteri ile basılmıştır. Bir 

tanıma ait metin içerisinde, VIM’in herhangi başka bir bölümünde tanımlanan kavramlara ait 

terimler ilk defa kullanıldıklarında da siyah yazı karakteri ile basılmıştır.  

 

Tırnak işareti 

Doküman metninde, tek tırnak işareti (‘…’), koyu olmadığı sürece, kavramı temsil eden 

terimi vurgulamaktadır. Çift tırnak işareti (“…”) ancak terim tek başına değerlendirildiğinde veya 

alıntı yapıldığında kullanılır. 

 

Ondalık işareti 

Ondalık basamağı, virgül ile gösterilmiştir. 

 

Tanım gereği denklik sembolü 

“:=” sembolü, ISO 80000 ve IEC 80000 dokümanlarında belirtildiği gibi, “tanım gereği 

denklik” durumunu göstermektedir.  
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Aralık 

[a, b] sembolü ile birlikte kullanılan “aralık” terimi, a ve b gerçek sayılar olup b > a 

durumunda, a  x  b koşullarını sağlayan x gerçek sayılar kümesini ifade etmektedir. “Aralık” 

terimi burada ‘kapalı aralık’ olarak kullanılmıştır. Burada a ve b sembolleri, [a, b] aralığının ‘sınır 

değerleri’ni ifade etmektedir. 

 

 

ÖRNEK [–4, 2] 

 

 Sınır değeri a = – 4     Sınır değeri b = 2 

 

 

[–4, 2] aralığının sınır değerleri olan 2 ve –4, –1 ± 3 olarak belirtilebilir. “–1 ± 3” ifadesi [–

4, 2] aralığını göstermez. Buna rağmen, “–1 ± 3” ifadesi sıklıkla [–4, 2] aralığını göstermek için 

kullanılmaktadır. 

 

 

 

Aralığın genişliği 

Genişlik 

b – a, [a, b] aralığının genişliği olup r[a, b] ile gösterilir. 

 

ÖRNEK r[–4, 2] = 2 – (–4) = 6  

  

 
 

 

NOT: “Açıklık” terimi bazen bu kavram için kullanılmaktadır. 
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