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Ön söz 

“Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçek bilim sayılamaz.”  

LEONARDO DA VINCI 

Değerli Okuyucular, 

Yoğun bir hazırlık süreci sonunda dopdolu, birbirinden ilginç konularla 7. sayımızla karşınızdayız. 
Hayatımızın birçok alanında bilinçli veya bilinçsiz karşılaştığımız olguların matematikle ne denli iç içe 
olduğunu ortaya koyan yazılarımızı okurken umarız sizler de bizimle benzer bir heyecanı paylaşırsınız. 

Matematik insanlığın doğuşundan itibaren medeniyetlerin ve çeşitli bilim dallarının gelişimine katkıda 
bulunmuştur.  Bazı matematiksel gerçeklikler sunuldukları tarihlerde dünyada çok büyük ses getirmiş ve 
dünya bilim tarihinin değişmesini sağlamıştır. Bu sayımızda “Dünya Tarihini Değiştiren 17 Denklem” 
yazısıyla sizlere bilim dünyasına önemli katkıları olan matematiksel denklemlerden bahsetmeye çalıştık. 
Çoğunu zaten okul sıralarından bildiğimiz bu denklemler ve niceleri her geçen gün insanlığa yeni kapılar 
aralamaktadır.  Geçtiğimiz günlerde görüntüsü yakalanan kara delik bu duruma en güzel örneklerden 
biridir. Einstein “Genel Görelilik Kuramını” ortaya atarken yapmış olduğu matematiksel ispatlarla yaklaşık 
bir asır önce kara deliklerin varlığını göstermişti. Bu ispatlar sayesinde kara deliklerin varlığı biliniyor 
olmasına rağmen, daha geçtiğimiz günlerde ancak bir kara deliğin görüntüsü elde edilebildi. Dünyanın 
farklı yerlerinden çok gelişmiş teleskoplar ve uydular yardımıyla alınan görüntülerin birleştirilmesiyle 
(paralaks yöntemi) nihayet kara deliğin varlığı somutlaştırılabildi. Evrendeki sır perdelerinin matematik 
sayesinde aralandığını söylesek  abartmış olmayız. 

Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde çoğu bilim dalında hızlı gelişmeler olmuş ve bu hız günümüzde baş 
döndürecek boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki her gün yeni bir bilimsel buluş veya keşif yayınlanmaktadır. 
Özellikle mühendislik, bilişim ve teknoloji alanlarında insanlık için muazzam yenilikler ortaya konmuştur. 
Fakat geçen yüzyılın başında mühendislik harikası olarak sunulan birçok yapı ve araç ölümcül kazaların 
oluşmasına sebep olmuştur.  Kazaların hemen hemen hepsinin ya yanlış hesaplamalardan ya da cisimlerin 
göz ardı edilen geometrik özelliklerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Matematiğin, mühendislik gibi 
bilim dallarında hayati önem taşıdığı bu tür olaylar sonucunda daha iyi anlaşılmıştır. Her ne kadar 
yaşanılanlar çok üzücü olsa da bu durum, insanlığı, daha sağlam matematiksel temelleri olan çalışmalar 
yapmaya itmiştir. “Öldüren Matematik Hataları” yazımızda da matematik hatalarının geçmişte sebep olduğu 
benzer felaketlerden birkaç örnek göreceksiniz.  

Bu sayımızı Şubat 2016’da kaybettiğimiz, ülkemizde matematiğin gelişimine çok önemli katkısı 
bulunan Tosun Terzioğlu’na atfeder, ülkemize ve matematik dünyasına kazandırdığı çalışmalarıyla 
ölümsüzleşen bu büyük ismin çalışmalarını ve hayatını sizlere sunmaktan gurur duyarız.  

Keyifli okumalar dileriz. 

Aeternum Yayın Ekibi 
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Dünya Tarihini Değiştiren 17 Denklem 

 Matematik her yerde ve dünya anlayışımızı sayısız yollarla şekillendiriyor. Bu zamana kadar birçok 
problem ve teori öne sürüldü. Bunlar formülleştirilip ispatlandıktan sonra matematiksel değer 
kazandılar.  Bir sürü bilim dalı matematikten ve matematiksel denklemlerden yararlanıyor.  Ama bazı 
denklemler ortaya kondukları tarihlerde bilim dünyasında ciddi ses getirdiler ve bilim tarihinin değişmesine 
katkıda bulundular. Matematikçi Ian Stewart ‘ın Dünya Tarihini Değiştiren 17 Denklem adlı kitabında 
bahsettiği denklemleri aşağıda kısaca açıklamaya çalıştım.  

1)Pisagor Teoremi: 

 Pisagor teoremi matematik dünyasını değiştiren denklemlerden 
ilkidir. Denklem Pisagor tarafından bulunduğu düşünülse de Mısırlıların 
piramitleri yaparken onların uzunluğunu hesaplamak için ve güneş saatinde 
çok daha önce kullanıldığı bulunmuştur. Pisagor teoremini çok fazla kişi 
kanıtlamıştır. Örneğin yükseklikleri eşit a kenarlı bir ile b kenarlı bir kutuyu 
alıp su eklemişler sonra bu iki suyu c kenarlı kaba koyunca kabın tam 
dolduğunu görülmüştür. Bu sorunun matematiksel çözümlerinden biri ise 
şöyledir ve bu çözümü 20. Amerika Birleşik Devletleri başkanı James 
Garfield bulmuştur. 

  
 
 
 
 
 
 
 

2)Logaritma:  
 Logaritmanın keşfi tek kelimeyle devrimdi. Dijital bilgisayar gelişene kadar, bu büyük sayıları hızlı 
çarpmanın en yaygın yoluydu ve bu formül fizikte, astronomide ve 
mühendislikte hesaplamalarını büyük ölçüde hızlandırdı.Özellikle 
çok büyük sayılarla yapılacak çarpma işlemlerinin, belirli bir tabana 
göre logaritmik olarak yapıldığında, toplama biçiminde ifade 
edilebileceğini gösterir. Logaritmalar, "log" sembolüyle ifade 
edilirler ve genelde bu şekilde yazıldıklarında 10'luk tabandaki logaritma anlamına gelirler. Bu durumda, 
log(103) sayısı, 3 sayısına, yani 10'un üssü şeklinde ifade edilen sayının üssüne eşit olmaktadır. Bu sayede 
1000 sayısı, 3 olarak ifade edilerek daha kolay biçimde işlem yapılabilir.  

 3) Euler’in çokyüzlülük teorisi: 
 F – E + V = 2 formülü basit ama zamanının önemli formüllerindendir. 
"F", bir çok yüzlü geometrik şeklin "yüz" sayısını, "E" aynı şeklin "kenar" 
sayısını, "V" ise aynı şeklin "köşe" sayısını ifade eder. Bir küpün 6 yüzü 12 
ayrıtı ve 8 köşesi bulunur. 6 – 12 + 8 = 2 dir ve bu tüm üç boyutlu şekillere 
uygulanabilir. Bu denklem matematiğin önemli dallarından biri olan topolojinin 
gelişimine katkı sağladı. 
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4) Diferansiyel ve İntegral Hesabı 

 
 Burada verilen formül, türevin tanım formülüdür. Türev, herhangi bir zaman aralığındaki değişim 
miktardır. Yani türev değişimi ölçmek için kullanılır. Örneğin hızı konumun türevi olarak düşünebiliriz – 
eğer saatte 3 mil (4.8 km) yürüyorsanız, her saatte konumunuz 3 mil değişmiştir. Doğal olarak, bilimlerinin 
çoğu değişimlerle ilgilenmektedir. Türev ve integral hesaplamaları da matematikçilerin ve bilim insanlarının 
değişim anlayışının kalbinde oturmaktadır. 

5) Dalga Denklemi 
 
 Dalga denklemi, titreşen bir gitar dizesi, bir taş atıldıktan sonra havuzda 
dalgalanmalar veya akkor ampulden gelen ışık dalgalarının davranışını tanımlar. 
Dalga denklemi ilk başlarda bir diferansiyel denklemdi ve denklemi çözmek için 
geliştirilen teknikler de diğer diferansiyel denklemleri anlamanın kapısını açtı.  

6) Maxwell’in Denklemleri 
 
 Bu dört diferansiyel denklem, elektrik E ve 
manyetizma H  arasındaki davranışı ve ilişkiyi 
tanımlamaktadır. Elektrik ve manyetik alanları 
birle ş tirmeye çalı ş an ilk ki ş i Michael 
Faraday’dır ve bu çabası ilk olarak James 
Clerk Maxwel l taraf ından denkleme 

dönüştürülmüştür. Bu keşif, fiziği temelden değiştirmiştir. 

 Newton’un hareket yasaları ve evrensel çekim yasasının klasik mekanikte olduğu gibi Maxwell’in 
denklemleri klasik elektromanyetizmadır.  Elektromanyetizmanın gün boyunca nasıl çalıştığını açıklayan 
açıklamanın temelidir. Gördüğümüz gibi, modern fizik elektromanyetizmanın kuantum mekanik bir 
açıklamasına dayanır ve artık bu zarif denklemlerin insan ölçeğinde iyi çalışan bir yaklaşım olduğu açıktır. 

7) Bilişim Kuramı 

 Burada verilen denklem Shannon bilgi entropisi içindir. Yukarıda verilen termodinamik entropi ile 
olduğu gibi, bu bir bozukluk ölçüsüdür. Bu durumda, bir mesaj, bir kitap, internette gönderilen bir JPEG 
resmi veya sembolik olarak temsil edilebilecek herhangi bir 
şeyin bilgi içeriğini ölçer. Bir mesajın Shannon entropisi, 
içeriğinin bir kısmını kaybetmeden mesajın ne kadar 
sıkıştırılacağına ilişkin daha düşük bir sınırı temsil eder. 

 Denklemde sol tarafta yer alan ve “H” harfi gibi 
gözüken ama Yunan harflerinden biri olan “eta”, entropiyi (düzensizliği) simgeler. Denklemin sağında ki 
“p(x)” incelemekte olan fonksiyonu gösterir ve bu fonksiyon, seri toplama ifadesi altında aynı fonksiyonun 
logaritmasıyla çarpılmaktadır. 

Shannon’ın entropi önlemi, bilginin matematiksel çalışmasını başlattı ve sonuçları bugün ağlar üzerinden 
nasıl iletişim kurduğumuzun merkezinde yer almaktadır.  Stewart’a göre: “Bilgi çağını başlatan denklem bu 
olmuştur.” Bilişim Kuramı kodlar içerisinde hataların bulunabileceği hemen her yerde kullanılmaktadır. 
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8)Newton’ın evrensel çekim yasası: 

 Her bir noktasal kütle diğer noktasal kütleyi, ikisini birleştiren bir çizgi 
doğrultusundaki bir kuvvet ile çeker. Bu kuvvet bu iki kütlenin çarpımıyla doğru orantılı, 

aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır   F iki kütle arasındaki çekim 

kuvvetinin büyüklüğü, G Evrensel çekim sabiti 6.67 ×  10-11 N m2 kg-2  , m1 birinci kütlenin 
büyüklüğü, m2  ikinci kütlenin büyüklüğü, r  ise iki kütle arasındaki mesafedir. Burada ilginç 
olan bir elma ağaçtan düşerken dünya onu kütle çekimle çeker ancak elma da dünyayı kendine çeker sadece 
bu oran çok düşüktür. Newton’un evrensel çekim yasası yayınlandığı tarihlerde dünyadaki bir çok fiziksel 
kuralı açıklaması sebebiyle çok ses getirmiştir. Yer çekiminin sadece Dünya’da veya Güneş Sistemimizde 
nasıl işlediği değil, evrenin herhangi bir yerinde de nasıl çalıştığını bize açıklar. 

 9) E=mc2 (Özel görelilik)   

 Einstein, genel ve özel görelilik teorileri ile fizik dersini kökten değiştirdi. Bu denklem, maddenin 
ve enerjinin birbirine eşdeğer olduğunu belirtir. Özel görelilik, evrensel bir hız sınırı olan ışık hızı ve farklı 
hızlarda hareket eden insanlar için zaman geçişi gibi fikirleri ortaya attı. Einstein’ın en ünlü 
denklemlerinden biri olan özel görelilik enerji eşittir kütle çarpı c (ışık hızı sabiti)dir ve bu şöyle kanıtlanır.  

 

 
 
 
 
 

 Bu nedenle E içeri dağılır ve E’ler birbirini götürür son kalan formül ise  + KE1=KE2 kinetik 

enerji formülünü zaten biliyoruz (  ) ve hızın (V) başlangıçta ve sonda 

eşit olduğunu ilk fotoğrafta inceledik bu nedenle karşılıklı V2 ler ve  ler gider ve  c2’yi karşıya atarsak son 

formül E=c2(m1 - m2) dir ve m değerini tek bir büyük M ile açıklamışlardır, bu sebeple son formül E=Mc2’dir. 

F = G
m1 . m2

r2

E .
v2

2c2

 E .
v2

2c2
+

1
2

. m2 . v2 =
1
2

. m1 . v2

1
2

Şimdiye kadar kedinin 
eğer hemen uzay 
gemisine binersek  ve 
hareket edersek enerji 
miktarının KE1-) 
olduğunu biliriz eğer 
ki uzay gemisine geç 
binersek önce kedinin 
enerjisi biter sonar 
kinetic enerjiyi 
görürüz yani KE2-
E’dir.

Böyle bir durumda 
biz relativistik 
dopler efektini 
kullanırız. Formülü 
yukarıda yazan 
kuram Einstein’ın 
tren örneğinin 
yazıya 
dökülmüşüdür.

Biz hareket halinde 
olduğumuz için 
Einstein’in tren 
örneği gibi zaman 
bizim için çok 
küçük bir biçimde 
yavaşlar.

Bu demektir ki 
kedinin KE’si 
(kinetik enerjisi) 
bulunur fakat kedi E 
enerji miktarı kadar 
ışık yayar bu nedenle 
net Δenerji = KE-
E’dir

Kedide bir değişiklik 
yapmadan biz bir V 
hızında giden uzay 
gemisine gidelim. 
Şimdi bu sebeble 
kedi V hızında 
hareket ediyormuş 
gibi görünür.

Uzayda bir kedi 
düşünün ve bu kedi 
her tarafa eşit bir ışık 
yaysın (E). Kedi 
hareket 
etmemektedir bu 
nedenle 
Vilk=Vson’dur.
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10) Fourier dönüşümü 

 Zamana bağlı fonksiyonları, frekansa 
bağlı olarak tanımlamaya yarar. Burada, sol 
taraf dönü ş ümün sonucunu gösteren 
fonksiyondur (ancak burada fonksiyonun 
tersi olarak yazılır) ve "xi" harfi, frekansı 
ifade eder. Sağ tarafta, eksi sonsuzdan artı 
sonsuza kadar integral alınmaktadır. İntegrali 
alınan fonksiyon, genellikle zamana bağlı 
olarak ifade edilen ve frekansa bağlı ifadesini 
aradığımız fonksiyondur ve "f(x)" olarak gösterilir. Yani bu durumda, "x" 
genellikle zamanı belirtir. Geri kalan ifadeler ise, bildiğimiz "pi" sayısı, "i" karmaşık sayısı, "x" değişkeni 
ve "xi" frekansıdır. "dx" ise integralin değişkenini belirtmektedir.  

11)Navier Strokes denklemi 
 Denklemin sol tarafı küçük miktarda bir akışkanın ivmesidir, sağ 
tarafı da üzerine etki eden kuvvetleri belirler. Dolayısıyla bu denklem, 
Newton'un İkinci Yasası'nın akışkanlara genişletilmiş bir versiyonudur. 
Bu denklemde sol taraftaki ilk harf olan "ro", akışkan yoğunluğunu 
gösterir. Parantez içerisindeki "del v bölü del t" olarak okunan ifade, 
akışın hızının zamana göre değişimi, yani akışın ivmesidir. Parantez içerisindeki ikinci terim, akışın hızı ile 
akışın gradyanını (değişim vektörünü) birbiriyle çarpan ifadedir. Denklemin sağ tarafındaki ters üçgen, del 
operatörüdür. İlk terimde akışın basıncının del operatörü ile çarpımı alınır. Sonrasında ise aynı işlem, 
toplam stres tensörü ile yapılır ve sonunda bu iki terimin toplamına "f" ile ifade edilen vücut kuvvetleri 
eklenir. 

 
12) Popilasyon lojistik modeli (Kaos Teorisi)  

 Bir türe ait popülasyonun nesiller içerisinde, kısıtlı kaynaklar 
dahilinde nasıl değişeceğini tahmin etmemizi sağlar. Denklemin sol tarafı 
verilen bir popülasyon büyüklüğünün belli bir zaman sonraki değerini 
ifade eder. Denklemin sağ tarafındaki "k" harfi popülasyonun büyüme 

oranını, "xt" ise birim zamanda popülasyonun büyümesinin, popülasyonun taşıma kapasitesine 
bölümünden elde edilen sonuçtur. 

13)Termodinamiğin ikinci yasası  
 İzole bir sistemin entropisinin (düzensizliğinin) asla azalamayacağını ve 
düzensizliğin sisteme enerji akışı olmadığı sürece daima artmak zorunda 
olduğunu gösteren denklemdir. Tüm sistemlerin termodinamik denge hali olan 
maksimum düzensizlik haline evrimleşmek zorunda olduğunu gösterir. 
Denklemdeki "dS" ifadesi, entropinin zamana bağlı değişimini ifade eder ve bu 
değişim her zaman pozitif olmak zorundadır. Yani karmaşıklık (düzensizlik) daima artar. 

14) Black-Scholes modeli  

 En risksiz biçimde fiyatın belirlenmesini ve bu belirlenen fiyatın ara 
kazanç fırsatı olmadan doğru fiyat olmasını sağlayan denklemdir. 
Denklemdeki "sigma" bir malın fiyatlarındaki dalgalanmayı, "S" malın 
fiyatını, "V" zamana ve mal fiyatına bağlı bir fonksiyonu, "r" yıllık risksiz faiz miktarını belirtir.  
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Denklemde karmaşık bir türev hesabı yapılarak fiyatlar belirlenmeye çalışılmaktadır. Zamanında bu 
denklemde hatalar yapıldığı için büyük çaplı krizler çıkmıştı çünkü ekonomi bu denklemin üzerine 
kurludur.  

15) Kompleks sayılar teoremi 
 İkinci dereceden bir denklem çözümünde deltanın sıfırdan küçük olması 
durumunda reel kökü yoktur ve çözüm kümesini daha ayrıntılı inceleyebilmek için 
yeni bir sayı sistemi oluşturulmuştur. -1’in kareköküne i denilmiş ve karmaşık 
sayılar icat edilmiştir. Matematiksel olarak karmaşık sayılar son derece muazzamdır 
ve mükemmel bir şekilde çalışır. Hesaplamalar, karmaşık sayılara genişletilebilir ve bunu yaparak, bu 
sayıların inanılmaz simetrilerini ve özelliklerini bulabiliriz. Bu özellikler karmaşık sayıları elektronik ve 
sinyal işlemede gerekli kılmaktadır. 

16)Schrödinger denklemi 

 Maddeyi bir parçacık yerine dalga 
olarak  modellemeye yaramaktadır. Denklemin sl 
tarafındaki ifadede "i" karmaşık sayıyı, "çizgili h" 
indirgenmiş Planck sabiti olan 1.054x10-34  J.s 
değerini, "t" zamanı gösterir. Bu ifadeden çıkarılan 
"psi" harfi ise dalga fonksiyonunu ifade eder. 
Denklemin sağ tarafındaki "şapkalı H" ise 
Hamiltonyen operatördür ve bu durumda, dalga 
fonksiyonunun toplam enerjisini ifade eder ve 
duruma göre farklı sonuçlar verebilir. 

17) Normal Dağılım (Gauss Dağılımı) 
 
 Çan eğrisi grafiğine sahip normal olasılık dağılım 
fonksiyonu, istatistiğin her yerinde bulunur. Denklemde; “ρ”” 
standart sapmayı , “x” fonksiyonumuzun değişkenini, “µ” sayısı 
ise ortalama değeri ifade eder. Ortalama değere yaklaştıkça o 
olayın görülme olasılığı artar ve tam tersine ortalama değerden 
uzaklaştıkça o olayın görülme olasılığı azalır. 

 Normal eğri, çeşitli özellikleri modellemek için fizik, biyoloji ve sosyal bilimlerde kullanılır. 
Özellikle modern istatistiğin temelindeki denklemdir. Normal eğrinin çok sık ortaya çıkmasının 
sebeplerinden biri de bağımsız değişkenlerin geniş gruplarının davranışını tanımlamasıdır. 

Gökdeniz Baydar 10/L    101002 

KAYNAKÇA:  

1) 17 Equations That Change The World -Ian Stewart  

2) http://www.sciencealert.com/the-17-equations-that-changed-the-course-of-history  
3) https://www.matematiksel.org/dunyayi-degistiren-17-denklem/  

https://www.matematiksel.org/dunyayi-degistiren-17-denklem/
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Tosun Terzioğlu 

  

 2016 Şubat ayında kaybettiğimiz değerli matematikçi Tosun Terzioğlu’na dergimizin bu sayısında 
yer vermek istedik. Türkiye’de matematik biliminin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında çok büyük katkıları 
olmuştur. Kendisini minnetle ve saygıyla anıyoruz.  

 1942 yılında İstanbul’da doğan Tosun Terzioğlu, 1961 yılında Robert Koleji’nden mezun olduktan 
sonra, lisans derecesini 1965 yılında matematik dalında İngiltere-Newcastle-upon-Tyne Üniversitesi’nden; 
doktorasını 1968 yılında, aynı dalda, Frankfurt Üniversitesi’nden almıştır. 

 Michigan, Wuppertal ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinde ders veren Terzioğlu, 1974-1975 ve 
1989-1991 yıllarında ODTÜ’ de matematik bölüm başkanlığı; 1977-1982 yıllarında ise aynı üniversitede Fen 
ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 

 Tosun Terzioğlu 1977-1981 yılları arasında TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu üyesi, 
1979-1981 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul Üyesi, 1990-1991 arasında ODTÜ Senato Üyesi ve 
1992-1997 yılları arasında da TÜBİTAK Başkanı olarak hizmet vermiştir.  Aynı dönemde Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu, KOSGEB İcra Kurulu üyeliği ve 1993-1997 döneminde de NATO Bilim 
Komitesi Türkiye Temsilciliği yapan Tosun Terzioğlu, 1996-1997 yıllarında Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Vakfı-BİTAV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş, 1997-2000 döneminde TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. 

 1997-2001 yılları arasında TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği yapan Tosun Terzioğlu, 1990 yılından 
bu yana Türk Matematik Derneği Başkanlığı görevini; 1997'den bu yana Sabancı Üniversitesi 
Rektörlüğünü, 2002’den bu yana da Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı-TÜSEV Yönetim Kurulu üyeliğini 
sürdürmektedir. Editörlük ve Yazı Kurulu üyelikleri de bulunan, Matematik alanında 50’nin üzerine 
bilimsel makalenin ve iki kitabın yazarı olan Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, 1974 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 
1986 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibidir. Kısacası Tosun Terzioğlu bilimsel gelişmelere ve matematiğe 
olan katkıları çok büyüktür yani matematik dünyası adına önemli bir yere sahiptir. 

Emre Bilgin 9-Z 80362 
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Mantık Kapıları ve Elektronik Devreler 

 Günümüz teknolojisinde, mantık kapılarının kullanımı insanoğluna büyük bir rahatlık sağlamakla 
beraber teknolojinin bir çok alanında yoğun ilgi görmektedir. Walther Bothe tarafından icat edilen mantık 
kapıları, Boolean fonksiyonlarını kullanarak çalışırlar. Boolean fonksiyonları, doğru ve yalnış olarak 
gruplanırlar, ikili sistemlere , (1,0) dayandırılarak bulunmuşlardır Kısaca, Bool girişlerinden aldıkları 
girdiye göre (doğru yanlış yada 1,0) mantık sorunlarını çözerler. Kısacası, en basit ve sade programlama 
elemanlarıdır.  

    Mantık konusunu işlediğimiz zaman, diğer konular gibi günlük hayattaki yerini kafamda 
oluşturamamıştım ve aslında elektronik ürünlerin yapım ve kullanım aşamasında kullanıldığını öğrenince 
nasıl gerçek hayata bu konuyu uyguladığımızı merak ettim. Bu yüzden bu konu üzerine araştırma yapmaya 
karar verdim. Araştırmalarımın sonucunda öğrendiğimiz mantık konusu aslında Boolian denilen, doğru ve 
yanlışa dönen fonksiyonların alt yapısı olduğunu ve bu fonksiyonların elektronik cihazların komut 
mekanizmalarında rol aldığını öğrendim. Anahtar açıldığında “doğru” yani “1” döndüğü için ışığın 
açıldığını, “0” yada “yalnış” döndüğünde ışığın açılmadığını örnek olarak söyleyebiliriz. 

 Mantık kapılarının yapımlarında diode ve transistör elektronik rol alır ve genel olarak anahtar görevi 
görürler. Aynı zamanda vakum tüplerinden,  elektromanyetik rölelerden ve mekanik malzemelerden de 
yapılabilirler. Ancak, pratikte mantık kapıları CMOS teknolojisi yani tümleşik devre teknolojisi  ve  
MOSFET, Metal Oksit Yarı iletken transistörler kullanarak yapılırlar. Toplamda 5 farklı mantık kapısı 
vardır. Boolean cebirinde bu mantık kapıları ve gösterimleri aşağıdaki gibidir;  

Bu yazıda ve, veya kapılarının ve elektronik devre kullanımı üstünde durmaya çalıştım.  
 Elektronik devreler transistör ve diyot benzeri devre elemanları bulunan akımında tamamen 
gezinebildiği herhangi bir elektrik devresine verilen addır. Devre yapabilmek için akımın çıktığı ve girdiği 
nokta aynı olmalıdır. Aynı zamanda elektrik devrelerini diğerlerinden ayıran bir özellikte, daha az voltaja 
sahip akımın üstünde dolaşmasıdır. Birçok ünlü bilim adamının çalışmaları bu konuda sonuç bulmuştur. 
Benjamin Frankin ve Volta bunlara örnektir. Birçok yerde kullanılan elektronik devreler Boolean cebiri 

    VE

  VE DEĞİL

 VEYA DEĞİL

 VEYA 

 DEĞİL
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sayesinde mantık kapılarını kullanılarak rahatça tasarlanabilir. Aşağıda 
bir devre ve bu devrenin Boolean ifadesi verilmiştir. 

 Elektronik devrelerin ve mantık  kapılarının ortak günlük 
kullanım alanlarına gelecek olursak kapı zili kontrolü bunlara örnektir. 
Ton kontrolü olan kapı zili bir elektronik devredir. Ton kontrolü 
olması çok güzel bir avantaj istediğiniz tona ayarlayana kadar trimpotu 
çevirip sabitleyebilirsiniz. Sonra kutuyu kapatıp zile bağladığınızda 
hazır olur. Her gün kullanılan bir elektronik devredir kapı zilleri. Aynı 
zamanda bir misafir geldiğinde kapı ziline basmasını ve zilin çalmasını istersiniz.  Mantık devreler sayesinde, 
dışardan basılan zilin anahtar kapalıyken açılması ve gönderilen çıktı yani,”1” ile kapının çalma işlemi 
gerçekleşir. Bu işlemde “veya” kapısı kullanılır. Böylece arka veya ön kapı ziline basılsa da ikisi de çalar. 

 Ve kapısına örnek vermek gerekirse evlere güvenlik amaçlı kurulan elektronik devreye bağlı olan 
alarm sistemleri ele alınabilir. Siz evden çıkarken anahtarı “alarm anahtarına alırsınız” eğer dışardan biri 
gelirse ve açılma işlemi zorlanıp “yanlış yani 0” dönerse; insan sensörü devreye girerek alarmı çalıştırır. 

 Bunların haricinde diyafon, FM radyolar pil şarj devreleri 
apartmanlarda elektrik tasarrufu için kullanılan aydınlık – 
karanlık sensörü ısı ve dumana karşı duyarlı yangın dedektörü 
olmak üzere her biri  elektronik devreye örnektir ve çoğunun 
çalı şması “mantık” kapıları üstünden ilerler. Aslına 
bakıldığ ında mantık kapıları ve elektronik sirkülasyon 
birbirleriyle bağlantılı konulardır.  

Başak Çakmak 9-F 111123 

KAYNAKÇA: 

http://www.ee.surrey.ac.uk/Projects/CAL/digital-logic/gatesfunc/  
https://www.electronics-tutorials.ws/combination/comb_1.html 
https://www.electronics-tutorials.ws/boolean/bool_1.html 
https://whatis.techtarget.com/definition/logic-gate-AND-OR-XOR-NOT-NAND-NOR-and-XNOR 
https://www.elprocus.com/basic-logic-gates-with-truth-tables/ 
https://www.explainthatstuff.com/logicgates.html 
https://uk.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=solutions/logic-gates 
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Öldüren Matematik Hataları 

 Matematik çoğumuz için; eğitim hayatımız boyunca 'ders' adı altında verilen bir terim şeklinde 
karşımıza çıkmıştır. Belki de birçoğumuzun korkulu rüyası haline gelen, sınav önceleri heyecan yaparak 
aslında hayatı önem taşıdığını fark edemediğimiz ve hayatımızın aslında gizli gündemi olan bir yere sahip 
olmuştur. Dünya da matematikle iç içe birçok meslek grubu vardır. Bu meslek gruplarını düşünecek 
olursak; eczacılık , mühendislik , tıp , mimarlık, fizik öğretmenliği ve benzeri meslekler hep matematiğin 
geçmişten günümüze var olduğu meslek alanlarıdır. 

 Matematik aynı zamanda çok dikkate alınması gereken, en ufak bir hatayı bile asla affetmeyen, 
küçük yanlışlar sonucu felaketlere bazen de ölüme kadar götüren bir tür bakteri gibidir. Eğer içimizde 
meraka dair bir huyumuz var ise 'öldüren matematik hataları' adlı sorunu bulmakta o kadar zor değil. 
Günümüzde teknolojinin yeterince güçlü ve heyecan verici olduğunu bilmeyen yoktur. Öğrenmek 
istediğimiz veya merak ettiğimiz bilgilere/ videolara/ görsellere/ haberlere ulaşmak oldukça kolaydır. 
İnternet'e 'öldüren matematik hataları' diye girdiğimizde karşımıza bir sürü çeşit başlık ve bilgiler 
çıkmaktadır. Bunlardan en önemlilerini seçmek hiç kolay değildir çünkü hepsi dünyada dev facialar yaratan 
olaylardır. Bunlardan birincisi ise 'Tacoma Narrows' köprüsüdür. 

 ABD'nin Tacoma eyaletinde bulunan ve 1940 yılında boğaza inşa edilen köprü açıldıktan çok 
geçmeden(yaklaşık 4 aylık bir süreç) yıkıldı. Fakat köprü yıkılmadan önce mükemmel bir mühendislik 
çalışması olarak gözlerde büyütülüyordu. Ancak ayaklar arası açıklık 853 metle olmasına karşın genişliği 
11.9 metre kadar idi. Bu durum da köprünün rüzgarlarda bile kolayca salınım hareketini yapmasına yardımcı 
olmaktaydı. Yapılan hata; köprünün yapımında az çelik kullanıldığından dolayı gerçekten ucuza mal 
edildiğini kolaylıkla düşünebiliriz. Ancak tam olarak sorun bununla da bitmiyordu. Eğer inşa edilen bir yapı 
rüzgarın etkisiyle sallanabiliyor ise o yapının ileride sorun çıkaracağını anlamak çok ta zor değildir. Bu etkiyi 
en aza indirebilmek için 'rüzgar delikleri' koymak büyük önem taşır ve gereklidir.  

 Maalesef bu yapılan köprüde bahsettiğimiz deliklerden bulunmuyordu. 7 Kasım 1940 yılında, çok da 
kuvvetli esmeyen rüzgârlı bir günde köprü dayanamayıp yıkıldı. Edinilen bilgilere göre köprü önce yukarı-
aşağı salınım yapmış ve ardından da, Düzgün bir şekilde esen rüzgâr sonucunda giderek şiddetlenen 
salınımların frekansı köprünün öz frekansı ile çarpışarak köprünün yıkımına neden olmuştur.  

 Bu felakete yol açan ve bu köprünün yapımı için harcanan maliyet ve onca emek, küçük bir 
matematik hatası yüzünden çöpe gitmiş oldu.  

 Öldüren matematik hatalarına bir başka örnek ise 'Kapı Menteşeleri' olayıdır. 
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 1942 yılında o dönemlerde bulunan Boston şehir merkezindeki ünlü 'Cocoanut Grove' isimli gece 
kulübünde meydana gelmiştir. Olayın yaşandığı gece salon babalar günü sebebiyle oldukça kalabalıktı ve 
yaklaşık 1000 kişi vardı. 

 Gecenin ilerleyen saatlerinde ise mekânda görevli olan bir genç çocuk elektrik prizini bulabilmek 
amacı ile önünü görebilmek için kibrit çakma girişiminde bulunmuş. O sırada ise başa gelebilecek en kötü 
olay gelmiştir; etrafta bulunan çabuk tutuşulan dekorlardan bir tanesinin alev alması sonucu bir anda hızla 
büyüyen bir yangın çıkmıştır.  

 Gece kulübünde kişi sayısı oldukça fazla olduğu 
için insanlar yangından kaçmak için kapılardan çıkmaya 
çalıştılar. Fakat kapılar bir türlü açılmıyor ve insanlar 
büyük bir izdiham yaratıyorlardı. Ne yazık ki bu olayda 
mekânda bulunan 492 kişi hayatını kaybetti. Bu olayda 
ki matematik hatası oldukça büyüktü; mekânın kapıları 
normal kapılar gibi dışarı değil içeri doğru açılan 
kapılardandı. Asıl insanların ölümüne neden olan şey ise 
kapı menteşeleriydi. İnsanlar doğal olarak içeride 
yangın varken kurtulmak için kendilerini dışarıya atmak 
istediler fakat kapı içeri doğru açıldığından birçok kişi içeride sıkışıp ne yazık ki kaldılar. Bu olaydan 
çıkarılan dersle böyle büyük mekânlarda artık kapı menteşeleri dışarıya açılacak şekilde tasarlanmaya 
başlanmıştır.  

 Toparlayacak olursak; verilen örneklerden etkilenmiş, yetkili kişilerin ders çıkarmış daha dikkatli ve 
titizlikle yapmaları gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu anlamak ve son olarak da matematiğin aslında ne 
kadar önemli bir terim olduğunu anlamış olduk. Unutmayalım ki yapılan küçük yanlışlıklar bile ileride 
birçok kişinin hayatına mal olabilme potansiyeli vardır. 

Ceren Pehlivanlı 9/Z 70109 

KAYNAKÇA:  

https://www.matematiksel.org/olduren-matematik-hatalari-kapi-menteseleri/ 

http://www.diken.com.tr/olduren-matematik-hatalari/  

http://www.diken.com.tr/olduren-matematik-hatalari/
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Minimal Yüzeyler ve Sabun Köpükleri 

 Aslında ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını tam olarak bilinmese bile, minimal yüzeylerle ve 
sabun baloncuklarıyla doğada ve hayatımızdaki birçok alanda karşılaşılır. Peki aslında bu sabun baloncukları 
ve minimal yüzeylerin işlevlerini ve özelliklerini gerçekten biliyor muyuz?  

 Matematikte minimal yüzeyler, bize verilen tanımlı bir boşluğu doldurabileceğimiz en küçük alana 
sahip yüzey olarak tanımlanır. İşin ilginç yanı doğadaki yapılara baktığımızda da bu prensibi birçok yerde 
görürüz. Örneğin; hayvanların inşa ettikleri yapılarda, çeşitli bitki ve hayvan anatomilerinde ve 
kendiliğinden oluşan bazı doğa yapılarında minimal yüzeyler görünür. Arıların peteklerinin neden altıgen 
olduğu konusunda bir fikriniz var mı?  Arıların amacı, yüzeyi hiç boşluk bırakmadan bölmektir ve işin ilginç 
tarafı, altıgen hem yüzeyi boşluk bırakmadan bölmek için uygun hem de belirli bir alanın oranını en düşükte 
tutacak şekilde parçalayabilen minimal bir yüzeydir. Üstelik bu gerçek, yani olası sonsuz geometrik şekil 
arasından altıgenin en uygun minimal yüzey olduğu ancak 1999’da tam olarak ispatlanmıştır. 

 Sabun köpüğü, sabunlu suyun içi boş bir küre oluşturacak şekilde havayı çevrelemesiyle oluşan, 
yanardöner bir yüzeye sahip, son derece ince bir tabakadır. Sabun köpükleri genellikle kendi başlarına 
birkaç saniye içinde patlarken, bir başka nesne ile temastan sonra da patlarlar. Peki sabun köpüklerini 
günlük hayatta nerelerde görürüz? İlk olarak sabun köpükleri köpük şovlarında ve bu tarz gösterilerde 
kullanılır. Bu gösteriler hem çocuklar hem de yetişkinler için çok etkileyici olabilirler. İkinci olarak bu 
sabun köpükleri karmaşık matematik problemlerini çözmede ve en minimal alanı bulmamızda yardımcı 
olurlar. Bir sabun köpüğünün bir yüzey üzerinde patlamadan durmasını su gibi bir sıvı sağlar ve bu da sabun 
köpüğüne yüzey gerilimi kazandırır. Bu yüzey gerilimi sabun köpüğünün elastik bir yapısı olmasını sağlar. 
Su, sabun köpüğünün yüzey gerilimi ile doğru orantılıdır. Sabun filmi uzadıkça, sabun yüzeyindeki 
konsantrasyon azalır ve bu da yüzey geriliminin artmasına neden olur. 

 Sabun filminin alanı her iki durumda da minimumdur. Serbest yüzen bir sabun köpüğü  daima 
küresel olacaktır, çünkü kabarcık yüzey alanını en aza indirger. Matematik dünyasında, sabun köpüğünün 
tamamen küresel olduğu ya da değnek içindeki filmin tamamen düz olduğu doğrudur. Bununla birlikte, 
fiziksel dünyamızda, yerçekimi ayrıca sabun filmlerinin  mükemmel şekillerini bozmakta önemli bir rol 
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oynamaktadır. Minimal yapıların yüzey alanlarını en aza indiren yapılar olduğunu biliyoruz. Minimal yapı 
karakterize edilirken, bazı özel kısıtlamalar göz önüne alınır. Eğer bir sabun köpüğü, köpük veya kabarcık 
içeriyor ise o bir minimal yüzey olur. Minimal yüzey aynı zamanda toplam eğriliği sıfıra eşit olan yüzey 
olarak da tanımlanabilir. Bu da, yüzeyin bir noktada belirli bir seviye ve yöne doğru eğriliği olduğu anlamına 
gelir. 

 

 Minimal yüzeyler ve yapılar genellikle çok güzel şekillere 
sahip olurlar. Bu yapıların şekillerini, yapıların içine tel bir çubuk 
batırılarak incelenebilir. Sabun köpüklerinin oluşturduğu birçok 
güzel yapı vardır fakat bunlardan “CATENOID” daha farklıdır. Bu 
yapı diğer yapılardan farklı olarak iki cismin arasında oluşur. Ayrıca 
“CATENOID” yapısının içinde tüm minimal yüzey özellikleri 
görülür. Ayrıca bu tarz yapıları oluşturmak için iki farklı cisme 
ihtiyaç duyulmaz. Çubuklar, sopalar veya teller kullanılarak da bu 
sabun köpüklerinin oluştuğu yapılar oluşturulmaktadır.  

Begüm Yazıcı 9-F 80287 

KAYNAKÇA: 
https://math.berkeley.edu/~sethian/2006/Applications/MinimalSurfaces/minimal.html  

https://faculty.math.illinois.edu/~delcour2/orpheumBubble.pdf  

https://mathematicalgarden.wordpress.com/2014/09/06/soap-film-and-minimal-surface/  

https://math.berkeley.edu/~sethian/2006/Applications/MinimalSurfaces/minimal.html
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Paralaks Yöntemi ile Yıldızların Dünyadan Uzaklığını Ölçmek 

 Çoğu insan yıldızları izlemeye bayılır. Fakat neredeyse hiç kimse yıldızların bizden ne kadar uzakta 
olduğunu ve bu uzaklığın nasıl hesaplandığını bilmez. Gözümüzün gördüğünden öte aslında gözümüzün 
göremediği birçok detay vardır. İşte bende tam bu nedenle, paralaks yöntemi ile yıldızların dünyadan 
uzaklığını ölçme konusunda yaptığım araştırmaları sizinle paylaşmak istiyorum. 

Paralaks metodu, uzaydaki yıldızların Dünya'dan uzaklığını bulmak için kullanılan matematiksel bir 
yöntemdir. Paralaks yönteminde, üçgenlerin bazı özellikleri kullanılır. Bir üçgenin uzunluğu ve herhangi iki 
açısı, bir kenarı biliniyorsa, diğer kenarların uzunluğu da hesaplanabilir. Bu yöntemle gök cisimlerinin 
mesafesini hesaplamak için, aralarındaki mesafeler belirlenir ve gök cisminin görülme açısı ölçülür. Mesafe, 
bu veriler kullanılarak hesaplanır. Örneğin, paralaks yönteminde, yıldızın Dünya'ya olan mesafesini 
hesaplamak için iki farklı şehirdeki teleskoplar kullanılabilir. Şehirlerarası mesafe biliniyorsa, yıldızların bu 
şehirlere olan mesafesini hesaplamak yeterli olur. Bu yöntemle kesin bir sonuç elde etmek için ölçülen açılar 
arasında bir fark olmalıdır.  

  

Fark her zaman mevcuttur, ancak yıldız çok uzakta ise, uygun ölçüm aracına karar vermek için fark 
çok küçük olabilir. Ölçülen açılar arasındaki farkı olabildiğince büyük yapmak için ölçülen noktaların 
birbirinden mümkün olduğunca uzak olması gerekir. Bazen birbirine paralel iki şehirde teleskoplar 
kullanılarak iki eşzamanlı ölçüm yapmak yeterli olur. Örneğin, Yıldızın Dünya'ya olan mesafesini ölçmek 
için kullanılabilir. 

Ancak, daha uzak nesneler için bu tür ölçümler yapmak yeterli değildir. Bu durumda, aynı anda 
ölçüm yapmak yerine, ölçülen noktalar arasındaki mesafe Dünya'nın hareketi kullanılarak arttırılabilir. 
Örneğin, Dünya Güneş etrafındaki yörüngenin zıt kutbundayken açı ölçümleri yapılabilir. Dolayısıyla, 
ölçülen açılar arasında daha büyük bir fark çıkar ve hem mesafe hesaplamasının doğruluğu artar hem de 
görelilik için daha uzak cisimlerde bu yöntem kullanılabilir. Ancak bazı yıldızlar o kadar uzakta ki açı 
ölçümleri yapının mesafesini hesaplamak için kullanılabilir, anlamlı veri elde etmek imkânsız olabilir. Bu 
gibi durumlarda, cisimlerin Dünya'ya olan mesafesini ölçmek için başka yöntemler kullanılır. 

Matematiksel Teori 

Yöntem temel geometri üzerine kuruludur: AB hattının uzunluğu biliniyorsa, mesafe (d) ile bölünen AB 
uzunluğu paralaks açısının (γ) teğetine eşittir. 

Başka bir deyişle: nerede || A-B || ve γ biliniyorsa, || A-B || / d = tan (γ) formülü kullanılır. 
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Paralaks formülü nedir ve iki yıldız arasındaki mesafeyi hesaplamak için nasıl kullanılır? 

Cevap: 

Paralaks formülü, bir yıldıza olan mesafenin 1'e eşit olduğunu, p'nin yay saniye cinsinden ölçüldüğü p'nin 
paralaks açısına bölündüğünü ve d'nin parsek olduğunu belirtir. 

d = 1 / p 

Açıklama: 

Paralaks, bir nesneye olan mesafeyi ölçmek için, bir arka plana karşı nasıl göründüğünü gözlemleyerek iki 
gözlem noktası kullanma yöntemidir. Paralaksı anlamanın bir yolu, yakındaki bir nesneye bakmak ve bir 
duvara karşı konumunu not etmektir. Önce bir gözle, sonra diğer gözle bakarsanız, nesnenin arka plana 
karşı hareket ettiği gözlemlenecektir. 

  

İki göz arasında birkaç santimetre bulunduğundan, her bir göz nesnenin arka plana göre nerede olduğuna 
dair farklı bir bakış açısına sahiptir. Nesne bize ne kadar yakınsa, arka plana göre o kadar çok hareket eder. 
Bu, astronomi için de geçerlidir, fakat çok daha büyük bir ölçekte. 

Astronomide, diğer yıldızlara olan uzaklık, Dünya yüzeyindeki iki nesneyi kullanarak ölçmek için çok 
büyüktür. Neyse ki, Dünya'nın kendisi hareket eder. Aynı yıldızı iki kez gözlemleseydik, Dünya 
yörüngesinin karşı taraflarında, 2 astronomik üniteden ya da AU'dan ayrılırdık. AU, Güneş'ten Dünya'ya 
olan ortalama mesafedir. 

  

Bu, yıldızın iki görünür konumu arasında, belirgin bir açı elde etmek için yeterlidir. Yukarıdaki resimde, 
α'yı ikiye keserek, bir bacağın güneş ve diğer yıldız arasındaki mesafenin olduğu bir dik üçgen elde 
ettiğimizi görebiliriz. 1 / 2α = p olsun. O yıldıza olan mesafeyi bulmak için tan p'yi kullanabiliriz. 
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Tan p = 1AU / d 

Yıldız çok uzakta olacağından, tabakanın p'ye eşit olduğu varsayımını yapabiliriz. Bu, paralaks 
formülümüzü basitleştirir; 

p = 1AU / d veya başka bir deyişle, d = 1AU / p 

Sonuç olarak, astronomik birimler çalışmak için en uygun birimler değildir, bu yüzden bunun yerine 
parseği 1 saniyelik paralaks açısını gösteren bir yıldıza uzaklık olarak tanımlarız. Formülümüz daha sonra bu 
şekilde olur; 

d = 1 / p parsek 

Park-saniye cinsinden ölçülür. 1 parsek, yaklaşık 3.3 ışık yılıdır.                  

Dilara Aldemir 9-F 132195  

KAYNAKÇA:  

https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-11th-physics-units-and-
measurement/in-in-11th-physics-physical-quantities-and-their-measurement/a/parallax-distance  

https://www.space.com/30417-parallax.html  

https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-11th-physics-units-and-measurement/in-in-11th-physics-physical-quantities-and-their-measurement/a/parallax-distance
https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-11th-physics-units-and-measurement/in-in-11th-physics-physical-quantities-and-their-measurement/a/parallax-distance
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Matematiksel Biyoloji 

 Her ne kadar biyoloji denince aklımıza bir çok terim ezberlemek ve onları aklımızda tutmaya 
çalışmak gelse de, biyolojinin ana dalları itibariyle ezberle hiçbir bağlantısı yoktur. Bulunan her biyolojik 
terim bir araştırmaya ve deneye dayandığı gibi bunların analizi de matematiğe dayanır. İşte tam bu noktada 
ise karşımıza “matematiksel biyoloji” kavramı çıkar. Matematiksel biyoloji, matematiğin biyoloji, tıp ve 
biyoteknoloji dallardında uygulandığı disiplinlerarası bir daldır.  2017 yılında Cenevre Üniversitesi’nde 
yapılan bir araştırma biyolojinin matematikle bağlantısını kanıtlar niteliktedir. Daha öncesinde yapılan 
araştırmalarca bulunmuştur ki palyaço balığından leopara kadar birçok hayvandaki deri rengi örüntüleri 
matematikçi Alan Turing’in denklemlerine uyan ve renkli hücreler arasında oluşan mikroskobik 
etkileşimlerle ortaya çıkıyor.  

 Cenevre Üniversitesi’nden ve İsviçre Biyoinformatik Enstitüsü’nden araştırmacılar; Güneybatı 
Avrupa kertenkelesinin, karmaşık deri rengini, derideki her bir pulun renginin değişmesiyle olduğunu 
belirttiler. Bu renk değişimi sürecinin ise 1948’de John von Neumann isimli bir matematikçinin bulduğu bir 
hesaplama sistemine uygun olarak geliştiğini ifade ettiler. 
Yapılan gözlemler sonucu biyoloji, fizikçi ve bilgisayar 
bilimcilerden oluşan bir ekip bu kertenkelelerin 
yaşlandıkça deri renginin yavaşça değiştiğini gözlemle, 
değişimin derideki her bir pulun yeşil ya da siyah olduğu 
karmaşık bir labirent desenine ulaşarak gerçekleştiğini 
anlattılar.  Esas merak edilen soru pulların neden 
yeşilden siyaha dönüştüğüydü.  Bunun üzerine deri pulu 
ağının “hücresel otomasyonu” meydana getirdiği ileri 
sürüldü. Bu hesaplama sistemi 1948 yılında matematikçi 
John von Neumann tarafından bulunmu ş tu. Bu 
sistemdeki hücresel otomatlar, her ögenin komşu ögenin durumlarına bağlı olarak değiştiği ögeler 
dizinidir. Kertenkele deneyinde bu ögeler pulların siyah ve yeşil renkleridir ve hipotezden yola çıkarak bir 
pulun renginin yeşile dönüp dönmeyeceği komşu pulların yeşerip yeşermemesiyle alakalıdır. Bu hipotezden 
yola çıkarak, araştırma grubu 4 yıl süren gözlemleri sonucu (renk değişiminin analizi) pulların komşu 
renklere bağlı olarak değiştiği hipotezini doğruladılar. Ayrıca, bahsedilen matematiksel kuralları uygulayan 
bilgisayar simülasyonları, gerçek kertenkele modellerinden ayırt edilemeyen renk modelleri üretti. 
Böylelikle, bir hesaplama sistemi olan hücresel otomasyonun Neumann’ın bulduğu soyut bir konu 
olmadığını; aynı zamanda biyolojik evrim ile gelen doğal bir süreç olduğunu kanıtlamış oldular. 

 Evrim ve kalıtım denilince akla ilk gelen isimler Charles Darwin ve Gregor Mendel. Mendel 
bezelyeler üzerinden birçok deney yaptı ve bu deneylerde bezelyenin renginden şekline kadar bezelyelerin 
filizlenmesi sonucunda oluşabilecek birçok kombinasyonu inceledi ve bu incelemeler sonucunda detaylı 
veriler elde etti.  

        

 Her ne kadar araştırmalarında bu gün kullandığımız “gen” kavramını kullanmamış olsa da bir 
bireyin genlerinin yarısını anne, yarısını babadan aldığı yorumunu matematiksel oranlarla açıkladı. Ve bu 
genlerin bir kısmının baskın (bireyde görülme olasılığı anne de baba da çekinik gen aktarmadıkça 100%) , 
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bir kısmının ise çekinik olduğunu (görülme ihtimali sadece hem anne hem baba çekinik gen aktarırsa 
olabilecek) belirtti. Gözlemleri sonucu bazı kurallar oluşturan Mendel’in bu kurallarından bir tanesi de 1. 
Kuralı olan, spesifik bir genin bir çift alel ( 2 alel bir gen) tarafından belirlendiğini anlatan kuraldı. Örneğin 
bezelyenin tohumunun şeklini yuvarlak olup olmaması bakımından inceleyelim. Yuvarlak olma ihtimalini 
(A/baskın) olmama ihtimalini de (a/çekinik) olarak kodlayalım. Bu durumda bir bireyin genotipi AA, Aa,Aa 
ya da aa olarak belirlenir. Ve baskınlık çekiniklik durumundan dolayı oluşan döllerin sadece %25 inde 
yuvarlak olmayan tohum şekli gözlemlenir. Mendel bunun gibi hesaplamaları daha fazla öge üzerinden de 
gerçekleştirmiştir. (tohum rengi, şekli gibi)  

 Sonuç olarak Matematik bilimi birçok bilim dalına temel oluşturduğu gibi Biyoloji disiplinine de 
büyük katkılarda bulunmuştur. Canlılardaki gelişim, değişim ve yapısal özelliklerin çoğu matematik bilimi 
sayesinde daha doğru bir şekilde açıklanmıştır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar gösteriyor ki Matematik 
canlıların evrim sürecine ilerleyen zamanlarda ışık tutmaya devam edecektir.  

Defne Erkut 10-E 70155  

KAYNAKÇA: 

1. https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170412132330.htm 

2. https://wikispaces.psu.edu/display/bio110/Predicting+Phenotypes+and+Genotypes 

3. https://mathematist.wordpress.com/2012/09/10/matematiksel-biyoloji-nedir/ 

4. https://www.shmoop.com/genetics/mendelian-genetics.html 

5. https://www2.palomar.edu/anthro/mendel/mendel_2.htm 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170412132330.htm
https://wikispaces.psu.edu/display/bio110/Predicting+Phenotypes+and+Genotypes
https://mathematist.wordpress.com/2012/09/10/matematiksel-biyoloji-nedir/
https://www.shmoop.com/genetics/mendelian-genetics.html
https://www2.palomar.edu/anthro/mendel/mendel_2.htm
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Eski Sayı Sistemleri 

Geçmişte kullanılan en önemli sayı sistemleri “Quipu”, “Kesirler”, “Maya Sayısal Sistemi”, “Mısır 
Sayısal Sistemi”, “Yunan Sayısal Sistemi” ve “Babil Sayısal Sistemi”dir. Bu sayı sistemlerinin bazılarının 
etkilerini şuan kullanmakta olduğumuz sayı sisteminin üzerinde görmekteyiz. Makalemde bu etkilerden 
bahsetmeye çalışacağım. 

 Quipu İnkalar ve diğer And bölgesi halkları tarafından kayıt tutmak ve iletişim kurmak için 
kullanılan basit bir kayıt tutma cihazıdır. İnkalar 
quipu’da günümüzde kullandığımız gibi ondalık sayı 
sistemini kullanmıştır. Quipu genelde takvimsel bilgi, 
vergi takibi ve askeri amaçlarla kullanılmıştır. İnkalar 
alfabetik bir yazma sistemine sahip olmadığından quipu 
onların veri saklaması için oldukça önemliydi. Quipu 
arkadaşlarımızın doğum gününü veya harcamalarımızı 
kaydetmek için kullandı ğ ımız akıllı telefon ve 
bilgisayarların çok ilkel bir versiyonuydu. En büyük 
quipu farklı renk, uzunluk ve düğüm pozisyonlarına 
sahip 1500 kordondan oluşmaktaydı. Bunlar İnkaların farklı verileri ayırt etmesini sağlıyordu. Quipu 
sisteminde her düğüm kümesi bir sayıyı temsil etmektedir. 10’un katları ip boyunca farklı pozisyonlarla 
gösterilmektedir. Bu sistemde birler basamağı uzun düğümlerle, onlar basamağı ise dizi boyunca art arda 
gelen tellerle aynı hizada olan gösterilmektedir. Örneğin 90 onlar pozisyonundaki 9 tane basit düğümle, 7 
ise 7 dönüşlü uzun bir düğümle gösterilir. Quipu günümüzde hala And bölgesindeki çobanlar tarafından 
hayvanları ile ilgili veri toplamak için kullanılmaktadır. 

 Maya kültüründe astronomi ve takvim hesaplamaları çok önemli 
olduğu için, Mayalılar günlük hayatlarını kolaylaştırmak adına kendi 
sayı sistemlerini geliştirmişlerdir. Maya sayı sistemi 20’lik tabana 
dayanmaktadır. Bu sistemde 20 sembol(glyph) 0’dan 19’a kadar olan 
numaraları temsil etmekte ve sembollerin pozisyonları 20’nin 
katlarını göstermektedir. Maya sayı sisteminde kullanılan semboller 3 
tanedir: kabuk, nokta ve çizgi. 1’den 19’a kadar olan sayılar bir grup 
çizgi ve noktalarla ifade edilmektedir. Nokta 1’i, çizgi ise 5’i temsil 
eder. 0’ın farklı sembolleri olsa da en yaygın olarak kullanılanı kabuk 
sembolüdür.  
  

     
     Mısır sayı sistemi M.Ö. 3400 yılında bulunmuştur. Bu sistem 10’luk sayı tabanına dayanmaktadır. 10’luk 
taban kullanılmasına rağmen Mısır sayı sistemi basamak değerinin kullanıldığı bir sayı sistemi değildir. 
Basamak değerinin yerine 10’un üssü olan sayıları temsil eden sembollerin ardışık olarak yazılmasıyla sayılar 
oluşturulmuştur. Örneğin, değnek 1’i, lotus çiçeği 1000’i, balık 100000’i göstermektedir. Mısır sayı 
sisteminde bu ve diğer semboller yan yana yazılarak sayılar elde edilir. 
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    Yunan sayı sisteminde iki tane ayrı sayı sistemi vardır. Bunlar alfabetik ve akrofonik sayı sistemleridir. 
Akrofonik sayı sistemi, Romen rakamlarına; alfabetik sayı sistemi ise günümüzdeki modern sayılara ilham 
kaynağı olmuştur. Alfabetik sistemden önce kullanılan 
akrofonik sistem M.Ö. 100’e kadar kullanılmıştır. Ayrıca, 
akrofonik sayı sistemi de alfabetik sistemi de Romen sayıları 
gibi eklemeli sayı sistemleridir. Bu sistemde Yunan 
alfabesindeki harfler sayıları göstermek için kullanılmıştır. 
Alpha’dan Theta’ya kadar olan ilk 9 harf 1’den 9’a kadar olan 
sayıları, sıradaki 9 harf 10’un katı olan sayıları(10, 20...) ve son 
9 harf de 100’ün katlarını göstermek için kullanılmıştır. 
Yunanlılar sayı sistemlerinde basamak değer pozisyonunu 
bizim kullandığımız gibi kullanmamıştır. Bizim modern 
sistemimizde 8 birler basamağında kullanıldığında 8, onlar 
basamağında kullanıldığında ise 80 anlamına gelir. Ancak 
Yunanlılar bu sayıları böyle kullanmamıştır. Örnek vermek 
gerekirse 5 Epsilon ile, 500 ise Phi ile gösterilir. Yunan sistemindeki ilginç olan bir diğer şey de sayıları 
yazarken harflerin sırasını değiştirmenin sayıyı değiştirmemesidir.  
 

 Babilliler Hammurabi Kanunları ve Babil’in Asma Bahçeleri ile 
ünlü olan bir Orta Doğu ülkesidir. Sadece 2 tane sembolden oluşan bir 
sayı sistemi kullanmışlardır. Bu sistem diğer sayı sistemlerinden farklı 
olarak 60 tabanını temel almaktadır. 60 sayısı 1,2,3,4,5,6,12,15,20 ve 30 
sayılarına bölünebildiği için 10’dan daha esnek bir sayıdır. (10 sayısı 
sadece 1,2,5 ve 10’a bölünebilir.) Bu sebeple 6 sayısı bir sayış sistemine 
taban olmak için daha uygundur. Karmaşık astronomik hesaplamalar için 
daha kullanışlıdır. 60 sayısı günümüzdeki saat birimlerinin oluşmasında 
büyük etkisi olmuştur. Saat birimlerinde saniye, dakika ve salise 60’ın 
katları cinsinden ifade edilir. 

Selin Özyılmaz 9/Z 80259 

KAYNAKÇA 
1)https://study.com/academy/lesson/basics-of-ancient-number-systems.html 

2)http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html 

3)https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/the-quipu 

4)https://math.williams.edu/egyptian-fractions/ 

5) https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_fraction 

6) https://www.storyofmathematics.com/mayan.html 

7) https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_numerals 

8)http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals.html 

https://study.com/academy/lesson/basics-of-ancient-number-systems.html
http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html
https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/the-quipu
https://math.williams.edu/egyptian-fractions/
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_fraction
https://www.storyofmathematics.com/mayan.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_numerals
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals.html
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Bilardo Oyununun Pi Sayısıyla İlişkisi  

Bilardo bir spor çeşididir. Son yıllarda spor dalları içinde önemli bir yer 
kaplamaya başlamıştır. Bilardo oynamak için gereken aletler; bilardo masası, 
isteka (bilardo sopası), bilardo topları ve tebeşirdir (istekanın topa daha 
ölçülü vurmasını ve gereksiz yere kaymamasını sağlar, özellikle falsolu 
vuruşlarda çok işe yarar) 

Bilardoda açı hesaplamak ve hızı ayarlamak iki temel kuraldır. Bilardo kapalı 
bir alanda oynanır.  

Amerikan Bilardosu(pool) 
 Amerikan bilardosunda düz olarak adlandırılan 
1-7 arasında numaralanmış yedi tane top, çizgili 
(pijamalı) olarak adlandırı lan 9-15 arasında 
numaralanmış top, 8 numaralı siyah bir top bir de vuruş 
yapılan beyaz top vardır. Yani tam olarak 16 tane top 
vardır. Oyun 2 kişi ya da 2 takım ile oynanabilir. 
Oyunun amacı iki gruptan birini tamamlayıp siyah topu 
sokmaktır. Oyuncu hangi topu hangi deliğe sokacağını 
vuruş öncesi deklare etmek zorundadır. Yanlış top 
girerse ya da top yanlış deliğe girerse top delikten 
çıkmaz ve sıra rakibe geçer. Beyaz topun deliğe girdiği ya da masadan çıktığı durumlarda rakip oyuncu 
beyaz topu istediği yere koyarak oyuna devam eder. Bir de oyunun kaybedilmesini sağlayan fauller vardır, 
bunlar siyah topun daha siyah topa sıra gelmeden sokulması , siyah topun masadan dışarı çıkması ve siyah 
topun deklare edilenden başka bir deliğe sokulmasıdır. Amerikan bilardo masasının boyu 1.8 metreye yakın 
eni de bir metre civarlarındadır.  

Peki bilardo oyunu ve pi sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır ? 

 Pi sayısı tarih boyunca matematikçiler tarafından farklı yöntemlerle ispatlanmaya 
çalışılmıştır. Pi’nin ortaya çıktığı belki en garip yer, bir duvarda sonlanan bir hat üzerinde hareket eden iki 
topun çarpışmalarının sayısındadır.  
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 Bir ağır,bir hafif iki topumuz olduğunu düşünün. Hafif top başlangıçta durmaktadır, ağır top ise ona 
doğru hızla gelmektedir. Çarpıştıklarında hafif top hızla ileri gider, ağır top ise  yavaşlar. Hafif top duvara 
çarparak geri gelir, ağır topla tekrar çarpışır.Daha sonra  geri yansır, ağır top daha  da yavaşlar. Art arda 
gelen çarpışmalardan sonra ağır top sonunda duracak ve geri dönecektir. 

 Ağır topun durmasına kadar kaç çarpışma gerektiği topların kütle oranlarına bağlıdır. Eğer iki 
topun kütlesi eşitse sadece üç çarpışma olacaktır: Toplar çarpışır, birinci top durur; ikinci top duvara çarpıp 
döner; iki top yine çarpışır, ikinci top durur, birincisi ters yöne gider. 

 Matematikçi Gregory Galperin, özel bir kütle oranı kullanıldığında, çarpışma sayılarının Pi’nin 
rakamlarını verdiğini öne sürdü. Bu oran birinci cisim ikincinin  100N  katı kütleye sahip olduğunda, 
çarpışma sayısı Pi’nin ilk N+1 basamağıyla yazılan sayı kadar olur. 

 Ağır top hafifin 100 katı ağırlıktaysa ( N=1 ise ) toplam 31 çarpışma, 10 000 katı ağırlıktaysa toplam 
314 çarpışma gerçekleşir, ve böyle gider.Bu yöntemle çarpışan cisimlerin kütle oranlarını N‘ye bağlı olarak 
değiştirerek π sayısının istediğimiz basamağını tam olarak hesaplayabiliyoruz.  

Ada Defne Salman  9/Z 143585 

KAYNAKÇA   

matematiksel.org 
soyleki.com 

https://www.matematiksel.org/
https://soyleki.com/
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GPS ve Trilateration 

 Türkçesi Küresel Konumlama Sistemi olan GPS, Global Positioning System'in kısaltmasıdır. ABD 
Savunma Bakanlığı tarafından askeri amaçlar için geliştirilmiştir fakat günümüzde Dünya üzerindeki 
yerimizi tespit edebilmek için de kullanılır. Başka ülkeler tarafından geliştirilen başka sistemler de 
mevcuttur. Başta 24 uydu ile çalışan bu sistem 1994 yılında tam olarak çalışır hale gelmiştir ve günümüzde 
32 tane uydusu vardır. GPS; uzay bölümü, kontrol bölümü ve kullanıcı bölümü şeklinde üç ana parçaya 
ayrılmıştır. 

 Uzay bölümü en az 24 uydudan oluşup sistemin merkezi olmaktadır. Yüksek Yörünge adı verilen 
Dünya'nın 20.000 km üzerindeki bir yörüngede bulunurlar. Bu uydular saatte 7.000 mil yani yaklaşık 
olarak 11.265 km yol alıp, 12 saatte Dünya'yı turlayabilirler. Uydular güneş enerjisiyle çalışır ve bir aksaklık 
ihtimaline karşı yedek pil taşırlar. Uyduların her biri iki değişik frekansta radyo sinyalleri yollar ve 
frekansların yeryüzündeki alıcılara gelme süresini ölçmek, alıcının uyduya olan mesafesini bulmayı mümkün 
kılar. Bu sinyallerin varsayılan hızı ise ışık hızıdır. 

 Kontrol bölümü ise uyduların konumunu ve zaman bilgilerini doğrular. Dünya üzerinde 5 adet 
kontrol istasyonu vardır ve ana istasyon dışındakiler insansızdır. Kullanıcı bölümü ise yeryüzündeki 
alıcılardır. Yani sistemi herhangi bir nedenle kullanmak isteyen herhangi biri kullanıcı bölümündendir. 

 Bilinmesi gereken şeyleri artık bildiğimize göre, artık nasıl çalıştığını anlatabiliriz. Bir uydunun 
gönderdiği sinyalleri bir küre gibi olduğunu düşünürsek, alıcının olduğu yerle arasındaki mesafe aynı 
zamanda o kürenin yarıçapıdır. Bir uydu kullanıldığında alıcının nerede olduğu anlaşılamaz. 

 İkinci uydu da kullanıldığında alıcının olduğu yer, iki uydunun sinyallerinin oluşturduğu kürelerin 
kesişme noktalarının arasında oluşan hayali çemberin geçtiği yerlere indirgenir. 

 Üçüncü uydu kullanıldığı zaman; üçüncü küre ile birinci ve ikinci kürelerin oluşturduğu çemberin 
kesişme noktaları, yani sadece iki nokta kalır. Noktalardan biri çoğu zaman uzayda olduğundan alıcının 
konumunun noktalardan hangisi olduğu bu üç uydu ile anlaşılabilir. 

 Dördüncü uydu sadece yeryüzündeki koordinatı gösterir ve diğer uydular da ölçülen konumun 
hassasiyetini arttırır. Bu bilgilerin kullanıldığı yöntemin adı “trilateration”dur. Konum bilgisi sağlamak için 
uydu sinyallerini kullanır. Ancak GPS'in kullandığı tek yöntem değildir. 

  Bir diğer yöntemin adı ise “triangulation”dur. Üç nokta arasındaki iki açıyı ve bir kenar 
uzunluğu zaten biliniyorsa uygulanabilir. Daha kesin bilgiler edinebilinmesine karşın daha zor ve maliyetli 
olduğundan “triangulation” daha az kullanılır. 
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 Yine bir başka yöntemin adı ise “fingerprinting”dir. İnternet bağlantısı olan yerlerde algılanan 
sinyalin kuvveti navigasyon uygulaması kulanan birinin yerini bulunmasında kullanılır. Alıcının 
yakınlarındaki erişim noktaları veya metal binaların varlığı kesinliği etkileyebilir. 

 Eğer yerimizi hesaplamaya geri dönecek olursak, bunun için birden fazla formül vardır. Bunlardan 
“trilateration” ile ilgili olanında tüm uyduların  da koordinatlarını biliyor olmalıyız. “c” ışık hızı yani 
sinyallerin hızıysa, “t” sinyallerin alıcıya ulaşma süresiyse ve “tB” uydular (tüm uyduların saati aynıdır) ile 
alıcının saatlerinin arasındaki fark ise bizim istediğimiz bilgi (x,y,z) olduğu için mesafeleri “ d 1 =  c t 1 -
c t B ”  olarak bulabiliriz. Kullanılan uyduların sayısı üç olduğu zamanlarda alıcıyla uydu arasındaki 
mesafeleri ve uyduların konumlarını alıcının yerini bulabilmek için aşağıdaki denklemde kullanırız: 

(x-x1)²+(y-y1)²+(z-z1)²= d1²    
(x-x2)²+(y-y2)²+(z-z2)²= d2²    
(x-x3)²+(y-y3)²+(z-z3)²= d3²    
(x-x4)²+(y-y4)²+(z-z4)²= d4²    

  
 Geri dönecek olursak, kendi yerimizi bulabilmek için uyduların yerlerini ve uyduların bize olan 
uzaklığını hesapladık. Trilateration sadece GPS'te değil, geometride ve ona olan birkaç tane mesafe bilinen 
bir cismin yerini bulmak için kullanılabilir. Birkaç şehrin ortasında kayıp durumdaysak bile koordinatlarını 
ve bize olan mesafelerini bildiğimiz şehirleri kullanarak kendi yerimizi bulmak mümkündür. 

 Günümüzde çoğu insanın kayıp olduğu zamanlarda veya gitmek istedikleri yere giden yolu bulmak 
için başvurduğu Küresel Konumlama Sistemi yani GPS böyle çalışıyor. 

Batuhan İşcan  10/E 70260 
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İstatistiklerin Yanlış ve Kötüye Kullanımı 

 İstatistik, vergi, yargı, sanayi ve tarım üretimleri, nüfus, hastalık vb. gibi belli alanlardaki bilgileri, 
olguları, bir sonuç çıkarmak amacıyla, yöntemli bir biçimde toplayıp sayılar ve grafikler halinde gösteren ve 
inceleyen matematik dalıdır. İstatistikler genellikle karmaşık işleri daha basit ve anlaşılır hale getirmek için 
kullanılır. Fakat istatistiksel veriler doğru veya objektif olmazsa karmaşık işlerin daha da karmaşık bir 
duruma gelmesine ve ilgili kişilere yanlış bilgi sunulmasına sebep olur. Günümüzde her geçen gün büyüyen 
özel şirketler, markalar ve plazaların işletmecileri, gelişen teknolojin de yardımıyla, kendi çıkarları için 
istatistiksel verilerle oynamakta ve insanları yanlış yönlendirebilmektedir. İstatistiklerin yanlış ve kötüye 
kullanımı bilinçli veya yanlışlıkla olabilir.  

Anketlerde soruların anlamlarında değişik yapılması, veriler arasında yanlış ve kafa karıştırıcı bağlar 
kurulması, verilerin sadece işe yarayan bölümünün kullanılması, grafiklerin yanlış çizimi ve sorunun konuyla 
ilgisiz bir kitleye sorularak bir anket oluşturulması yanlış kullanımlara verilebilecek genel örneklerdir. 

Anketlerde soruların anlamlarında değişiklik yapılması, aynı konu hakkındaki soruların birkaç 
kelime değişikliği yapılarak veya sorunun genelleştirilerek halka sorulmasıdır. Sorularda bu tip değişiklikler 
yapılınca alınan cevaplar değişiklik gösterir, bu da yanlış veriler elde edilmesine neden olur.  

Veriler arasında yanlış ve kafa karıştırıcı bağlar kurulması, aslında elde edilmiş veriler doğru ve 
objektifken bu verilerin birbirlerine olan bağlarını karıştırarak verilerin isteğe göre değiştirilmesidir. 
Veriler doğrudur, fakat kullanım zorlaştığı için sonuçta oluşturulan istatistiksel grafik veya tablolar hatalı 
olur. 

Verilerin sadece işe yarayan bölümünün kullanılması ise, elde edilmiş verilerin içinden sadece belirli 
amaca uygun olan verilerin seçilmesi ve grafik ve tablo çiziminde o verilerin kullanılmasıdır. 

Grafiklerde farklı ölçekler kullanılması da İstatistiğin insanları istenilen amaç doğrultusunda 
yönlendirmeye yönelik kötüye kullanımlarından biridir. Örneğin; aşağıda aynı veri grubuna ait iki farklı 
çizgi grafiği verilmiştir. Bu iki grafik incelendiğinde Şekil-1’deki grafikte harcamanın çok hızlı arttığı 
izlenimi varken Şekil-2’deki grafik harcamanın çok yavaş arttığı izlenimini vermektedir.  
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 Şekil-1: Gelir-Harcama      Şekil-2 Gelir-Harcama  

Grafiklerin yanlış çizimi bu grafiklerin gösterileceği kişi veya kişilerin yanıltılmasına, grafiklerin 
kullanıldığı her alanda yanlış sonuçlara yönlenmesine, grafikler halka yönelik veya açıksa halkın yanlış 
yönlendirilmesine ve bilgilendirilmesine sebep olur. 

Son olarak verilerin elde edilebilmesi için cevaplanması gereken sorunun ilgili kitleye değil, başka 
bir ilgisiz bir kitleye sorulması alınacak cevapların farklı bir bakış açısıyla alınmasına neden olur. Bu yanlış 
kullanıma örnek olarak fast food tüketimi verilebilir. Çocuklar fast food tüketmeyi her zaman sever, 
zararlarının genellikle farkındadır ama umursamazlar. Ebeveynler ise tam tersini düşünür ve sağlığı kötü 
etkilediği için genellikle çocuklarının fast food tüketimini kısıtlarlar. Bu konu hakkında çocuklardan oluşan 
bir kitleye soru sorulursa alınacak cevap ebeveynlere aynı sorunun sorulması sonucu alınacak cevaptan farklı 
olur. 

Özetlemek gerekirse, istatistikler karmaşık verilerin anlaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik bir daldır. 
Ancak kişi veya kişilerin bu istatistikleri yanlış kullanması sonucu veya istatistiklerin bilinçsiz olarak yanlış 
kullanılmasının sonucu elde edilen veriler hatalı, alınan cevaplar yanlış olur ve çizilen grafiklerin doğruluk 
değeri azalır. İstatistiklerden yararlanırken dikkatli olmalı ve bunları göz önünde bulundurmalıyız. 

Eylül Saraç  9/Z 132091 
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Nörobilim Matematikle Buluşursa: Hesaplamalı Nörobilim 
 

 Uygarlıklar, insanı ve dünyayı ilgilendiren 
birçok alanda, matematiği hayatımızı kolaylaştıran 
bir metot olarak görmü ş lerdir. Matematik, 
mühendislik, tıp, tarım gibi geleneksel çalışma 
alanlarının ortak paydası olduğu gibi robotik, 
mekatronik mühendisliği, moleküler biyoloji ve 
genetik, veri madenciliği, metalurji ve malzeme 
mühendisliği gibi yeni yeni alanların çıkmasında 
büyük rol oynamıştır.  

 Bu yeni disiplinler arası alanlardan biri olan, 
başta psikoloji ve bilgisayar mühendisliği olmak 
üzere iktisat, pazarlama, ergonomi ve politika gibi 
alanlarda da uygulamaya yönelik çerçeve sunan 
h e s a p l a m a l ı n ö r o b i l i m ( C o m p u t a t i o n a l 
neuroscience), tıp literatüründe çığır açan nörobilimin yani sinirbilimin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 
Hesaplamalı nörobilim, hastalıkların teşhisi için gerekli olan tetkiklerde daha kesin veriler sağlayan 
matematiği kurtarıcı bir yol olarak görür. Bu bilim dalı (Computational neuroscience), sinir sisteminin 
çalışma prensiplerini ileri düzey matematiksel algoritmalar ile açıklamaya çalışır.  Aynı zamanda alanı 
içerisinde yapay zeka uygulamaları, nöral ağların simülasyonu,  beyin bilgisayar arabirimleri (beyinle 
elektronik cihazlar arasında doğrudan veri alışverişi sağlayan sistemlerdir.  ) gibi konuların girdiği,  genel 1

olarak beyin ile ilgili çalışan mühendislerin ilgilendiği bir alt disiplin olarak da geçer.  2

 Hesaplamalı nörobilim, sinirsel aktivitenin 
modellenmesinde temel olarak aksiyon potansiyelini yani 
sinir impulsunun ateşleme (spike) ve seri ateşleme (spike 
train) şeklinde tekrarlanmasını dikkate alır.  Her nöron, 
aksiyon potansiyeli (AP)  oluşturarak  diğer nöronlara 
sinapslar aracılığı ile bağlanır ve hepsi büyük bir ağ  
meydana getirir. Bu ağ oluşumunda gerçekleşen nöral 
aktiviteyi açıklamak için, hem diferansiyel denklemlerle 
f o r m ü l e e d i l m i ş m e k a n i k m o d e l l e r ,  h e m                                                                                                               
de varyasyonu açıklamak için kullanılan  istatistiksel 
modellerden yararlanılır.   

 Hesaplamalı nörobilimi genel olarak kavrayabilmek için öncelikle temel bazı kavramları tanıyalım. 
Sinirsel aktivite esnasında oluşan aksiyon potansiyel (AP) bir uyarının etkisiyle nöronun zar potansiyelinde 
kısa süre içerisinde gerçekleşen elektriksel değişikliklerdir. Zar potansiyeli belli bir eşik değerin üstüne 

 https://nbeyin.com.tr/beyin-kontrollu-protezler/1

 https://npistanbul.com/tr/haber/1975/norobilim-yuksek-lisansta-uygulama-firsati2

(Şekil 1: Hesaplamalı nörobilime dair simgesel gösterim) 

( Şekil 2: Sinirsel aktivitenin modellenmesi) 

https://npistanbul.com/tr/haber/1975/norobilim-yuksek-lisansta-uygulama-firsati
https://nbeyin.com.tr/beyin-kontrollu-protezler/
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çıkaracak kadar değişikliğe uğrarsa AP meydana gelir. AP boyunca eşik değerine ulaşmış olan zar 
potansiyeli, yoğunlaşan  pozitif Na konsantrasyonu  ile depolarize olur. Dinlenme potansiyeli denilen evre 
geride kalır ve depolarizasyon olayı dediğimiz  genellikle voltajın  -70 mV’tan +30 mV’a kadar yükseldiği 
evre başlar. Bu evreden sonra nöronların inhibe edilmesiyle yani engellenmesiyle birlikte hücre içi zar 
potansiyelinin tekrar negatif olur ve repolarizasyon evresi dediğimiz  yine -70’lik  evreye geçilir. Hatta 
hiperpolarizasyon dediğimiz evreye bile geçebilen aşırı negatifleşme (-70 mV’a düşmek isterken -85 mV’a 
kadar düşebilen) görülebilir. AP bir döngü halinde kendi evrelerini tekrarlayarak devam eder.  

                  

 Bu aksiyon potansiyelini basit bir şekilde tanımlamak için diferansiyel denklemlere başvurulmuş ve 
Spike-response modeli karşımıza çıkmıştır. Bu modelde, membran, zar potansiyelini şu formülle 
açıklamaya çalışmışlardır : 

Formüldeki sembol ve harflerin anlamları şöyledir: 

t : Bir uyartının oluşturduğu aksiyon potansiyelindeki son ateşleme 

ɳ: Aksiyon potansiyelinin formu 

K: Gelen sinirsel uyarıya karşı lineer, çizgisel şekilde verilen cevap 

I(t): Uyarıcı akım 

u: Zar potansiyeli 

 Bir sonraki ateşleme, t zaman sonra yeniden zar potansiyeli (u) eşik değeri seviyesine Ɵ(t-t’) 
değerine ulaştığında gerçekleşir.  

 Eşik değeri Ɵ sabit değildir, yine de sabit olma durumu son ateşleme (spike) zamanına bağlı olarak 
değişebilir: Bir ateşlemeden sonra daha yüksek ve daha sonra ise dinlenme potansiyelindeki eski haline geri 
döner. 

 Ateşleme sembolü ɳ, aslında son ateşleme zamanına kadar geçen sürenin bir fonksiyonudur. 
Depolarizasyonu, hiperpolarizasyonu ve repolarizasyonu  tanımlar.  

(Şekil 4: Aksiyon potansiyeli  boyunca nöron zar 
potansiyelindeki değişim) 

(Şekil 3: Aksiyon potansiyeli grafiği)    

u(t) = η(t − t̂) + ∫
∞

0
κ(t − t̂ , s)I(t − s)ds
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 Gelen bir uyartıya karşı olan tepki K, son ateşlemeden bu yana geçen süreye bağlıdır: Birçok iyon 
kanalının açılmasından,  tipik efektif, repolarize membran zaman sabitinin azalan ateşlemeye bağlı olarak 
oluşmasına kadar olan süredir. 

 K tepkisinin zaman süreci, tek üsteller, üstellerin farklı zaman sabitleri ile kombinasyonları veya 
gecikmeli titreşim şeklinde rezonans davranışı ve mümkün olan en büyük cevabın verilmesini temsil eder. 

 Refraktörlük ise (Refraktör dönem, sinirlerin, iskelet kaslarının, kalp kasının uyarılardan 
etkilenmediği ve onlara yanıt vermediği dönemdir. ) artan eşik değerinin, potansiyel sonrası hiperolarizenin  3

ve bir ateşlemeden sonra azalan tepkinin kombinasyonu şeklinde modellenebilir. 

 Elde edilen verilere göre, aşağıdaki grafikte hiperpolarizasyondan sonra  hızlıca sıfırlanan bir 
ateşleme ɳ   örneği gösterilmiştir.( Hiperpolarizasyon nedeniyle voltaj neredeyse -20 mV’a kadar 
düşmüşken daha sonra sıfırlanıyor.) 

  

 Bir sonraki grafikte ise yine elde edilen verilere göre, depolarize  bir aksiyon potansiyelden sonraki 
(repolarizasyon dönemi) ateşleme ɳ örneği gösterilmiştir. 

  

                                                     (Şekil 6: Repolarizasyon dönemi impuls grafiği) 

 Aşağıdaki resimlerde de görüldüğü gibi Ateşleme-Tepki Modeli (Spike-Response Model) bir 
nöronun uyarılması ile ilgili elde edilen deneysel verilere uyarlanılabilir. 

 Spike-Response Modeli (SRM) deneysel verileri yüksek bir doğruluk derecesine göre modeller. 
+/-2ms hassasiyetle büyük bir ateşleme fraksiyonunu, parçasını tahmin edecek, modelleyecek düzeydedir. 

 http://www.sozce.com/nedir/265602-refrakter-donem3

(Şekil 5: Hiperpolarizasyondan sonraki sıfırlanan impuls grafiği) 

http://www.sozce.com/nedir/265602-refrakter-donem
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(Şekil 7: Spike-Response Modeli nöronların uyarımı ile ilgili elde edilen deneysel verilere uyarlanabilir.) 

 Sadece bir kısmını açıkladığımız bu modelleme aslında düşünme, kavrama ve karar verme gibi 
birçok sinirsel aktivitenin gerekliliği olan aksiyon potansiyelini birkaç diferansiyel denklemle indirgemeyi 
başarmıştır. Yapay zekanın kapılarını açan bu alan, şimdiden robotların gerçek bir insan gibi düşünme ve 
duygu iletişimi konusundaki çalışmalarda büyük rol oynuyor. Adı hesaplamalı nörobilim  veya henüz 
duyulmayan bambaşka bir alan bile olsa, gördüğünüz gibi matematiğin gücü hiçbir şekilde hiçbir alanda 
yadsınamıyor. 
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Barkodlar ve Matematik 

 Hayatımızın birçok alanında artık barkotlarla farkında olsakta olmasakta sürekli karşılaşıyoruz. 
Marketlerdeki ürünlerde, kütüphanelerden aldığımız kitaplarda, dijital uygulamalarda ve aklımıza 
gelebilecek birçok ürünün üzerinde barkodlar var. Barkod sistemi ürünlerin takibinin kolaylaştırılması için 
üretilmiş bir sistemdir. Belirli bir kural ve şifreleme yöntemiyle oluşturulan barkodlar ürüne dair bilgiler 
sunmaktadır.   

    Barkod, sayılar ve tarayıcılar tarafından okunabilen farklı genişliklerdeki paralel çubuklar şeklinde bir kod 
türüdür. Bir barkodda paralel siyah çizgiler ve bu çizgilerin arasında beyaz boşluklar bulunur. 

             

   1D barkod       2D barkod 

Bir sürü barkod çeşidi vardır ama en yaygın barkod çeşitleri 1D(1 Boyutlu) ve 2D(2 Boyutlu) 
barkodlardır. 1D barkodlar lineer barkodlar olarak da adlandırılır. 

Günlük hayatta sıkça kullandığımız barkod türü 1D barkoddur. Bu barkodları özellikle marketteki 
ürünlerin üzerinde görürüz. Bu barkod çeşidinde veriler beyaz boşluk ve siyah çizgilerde bulunur. 1D 
barkodun içerdiği veri 2D barkodun içerdiği veriden daha azdır ve 1D barkod 2D barkoda göre daha 
geniştir. Ayrıca, 1D barkodlar lineer barkod tarayacıları ile okunur. UPC, EAN, Code 128 ve ITF, MSI 
Plessey gibi 1D barkod çeşitleri vardır. 

2D barkodda kare, nokta ve çeşitli geometrik figürlerden oluşan desenler vardır. İçerdiği piksellerin 
farklı şekilde konumlandırılması ile 2 boyutlu özellik kazanırlar. 2D barkod 1D barkoda göre daha küçük 
olmasına rağmen 2D barkodlar daha fazla veri içerirler çünkü bu barkodlarda veriler hem yatay hem de dikey 
olarak saklanabilir. En ünlü 2D barkod QR Code’dur. Diğer ünlü 2D barkod çeşitleri Datamatrix Code, 
AZTEC ve MaxiCode’dur. 

Barkodların yaygın olmasının sebebi ucuz bir veri saklama yöntemi olmalarıdır. Bir mağazada 
gördüğümüz neredeyse her şey bir barkoda sahiptir. Ayrıca, barkodlarla biletlerde, kiralık arabaların takip 
edilmesinde, atık maddelerinde taşınmasında da karşılaşabiliriz 

Barkodların çalışma yöntemi oldukça basittir. Her rakam farklı bir çizgi ve boşluk grubu ile 
tanımlanmıştır. Her rakamın farklı çizgilerle ve boşluklarla tanımlanma sebebi 3 ve 8 ile 6 ve 9’un birbirine 
çok benzemesidir.  
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En ünlü iki barkod çeşidinden biri olan UPC başlarda sadece Amerika ve Kanada’da kullanılsa da bu 

ülkeler daha sonra dünyanın kalan ülkeleri gibi diğer en ünlü barkod çeşidi olan EAN-13’ü kullanmaya 
başlamıştır. 

EAN-13 bir 1D barkod çeşididir ve adından da anlaşılacağı üzere 13 tane sayıdan oluşmaktadır. EAN-13 
barkodda ilk 3 basamak ülke kodunu temsil eder. UPC-A kodları 12 rakamdan oluşması ve sonradan EAN-13 
kodlarının başına bir 0 eklenmesi ile oluşturulduğundan dolayı bir EAN-13 kodu 0 ile başlayabilir. Sıradaki 
4 basamak ise üreticinin kodudur. Bu 4 basamaktan sonraki 5 basamak da ürün kodudur ve son basamak 
önceki basamakların doğruluğunun kontrol edilmesi sağlayan kontrol kodudur: Türkiye’nin EAN-13 ülke 
kodu 869’dur. 

EAN-13 kodunun geçerliliği ve doğruluğu şu şekilde hesaplanır: 

Kodumuz 1646265651114 olsun. 

Adım 1) Kontrol kodumuz 4’tür ve 1 12. basamağımızdır. 12. basamaktan başlayarak, her ikinci basamağı 
sağdan sola, 12. basamağa eklemeliyiz.(1+1+6+6+6+6=26) 
Adım 2) Bundan sonra, Adım 1’in cevabını 3 ile çarpmalıyız.(26*3=78) 
Adım 3) Bu sefer 11. basamaktan başlayarak sağdan sola her ikinci sayıyı, 11. basamağımıza eklemeliyiz.
(1+5+5+2+4+1=18) 
Adım 4) Şimdi Adım 2 ve Adım 3’ün sonuçlarını toplamalıyız.(78+18=96) 
Adım 5) Adım 4’te bulduğumuz sonucu 10’un en yakın katına yuvarlamalıyız.(96->100) 
Adım 6) Adım 5’te bulduğumuz sonuçtan Adım 4’ün sonucunu çıkarmalıyız.(100-96=4) 
Adım 7) Eğer Adım 6’nın sonucu kontrol basamağımıza eşitse bu kod geçerli ve doğru bir EAN-13 kodudur. 
Bizim kodumuzda 4=4 olduğuna göre 1646265651114 geçerli bir EAN-13 kodudur. 

            UPC   CODE 128 

  

        Diğer en ünlü barkod çeşitleri EAN-8, UPC-A ve UPC-E’dir.  

 EAN-8 ve EAN-13 temelde aynı şeydir fakat EAN-8 EAN-13’ten daha küçük paketler için 
geliştirilmiş bir barkod türüdür. EAN-8’de sadece 8 basamak vardır. EAN-8 EAN-13 gibi 2 veya 3 basamaklı 
bir ülke ve 4 veya 5 basamaklı bir ürün ve üretici koduna sahiptir. EAN-8’nin son basamağı EAN-13’te 
olduğu gibi kontrol kodudur. 

 UPC-A ve EAN-13 ufak bir fark dışında çok benzerdir. UPC-A, EAN-13’ten bir basamak daha 
kısadır. UPC-A ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde kullanılmıştır. Bu 
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kodun ilk 2 basamağı ülke kodudur. Sıradaki 4 basamağı üretici kodudur ve bu 4 basamaktan sonra gelen 5 
basamağı ürün kodudur. UPC-A’nın EAN-13’te olduğu gibi son basamağı doğrulama amaçlı kontrol 
kodudur. 

 UPC-E ise EAN-8 gibi bir kısaltılmış koddur. Bu kod çeşidinde bütün 0’lar atlanır. Örneğin 
UPC-E 135789 UPC-A sisteminde “01356700009+kontrol kodu”na denk gelebilir. 
  

Selhan Özyılmaz  9/Z 80318  

KAYNAKÇA: 

https://www.e-yaz.com.tr/barkod-barkod-cesitleri-barkod-turleri/  

https://www.barcodefaq.com/barcode-match/  

https://barcode-labels.com/getting-started/barcodes/types/  

https://www.e-yaz.com.tr/barkod-barkod-cesitleri-barkod-turleri/
https://www.barcodefaq.com/barcode-match/
https://barcode-labels.com/getting-started/barcodes/types/
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Mısır Kesirleri 
 

 Mısır kesri, farklı birim kesirlerin sınırlı bir 
toplamıdır. Bu, ifadedeki her kesrin bir sayısına eşit bir 
payına ve pozitif bir tamsayı olan bir paydaya sahip 
olması ve tüm paydaların birbirinden farklı olmasıdır. 
Modern matematiksel gösterimde, Mısır kesirleri kaba 
kesirler ve ondalık gösterimde yerini almıştır.  

 Kesir kelimesi aslında kırılma anlamına gelen 
Latince "fractio" dan gelmiştir. MÖ bi sekiz yüzlerin 
başlarından itibaren, Mısırlılar kesirler yazmışlardır. 
Sayı sistemleri on temel fikirdir, bu yüzden “bir, on, 
yüz, bin, on bin, yüz bin ve bir milyon” için ayrı 
sembollere sahiplerdir.  

 Eski Mısır yazı sisteminin hepsi hiyeroglif denilen resimlerdedir ve aynı şekilde, sayılar için de 
resimler kullanılır. Mısırlılar tüm kesirlerini, birim kesirleri 
kullanarak yazmışlardır. Bir birim kısmı, pay olarak bir sayısına 
sahiptir (en üst sayı) ve bir birimi kesir haline getirmek için 
sayının üzerine parça anlamına gelen bir ağız resmi koyulur.  

 Mısırlılar tam sayıları yazmak için belli bir sayı sistemi 
kullanmalarına rağmen kesirli sayılarla epey cebelleşmişlerdir. 
Kesirleri basit kesirler olarak almışlardır ve diğer tüm kesirleri 
bunların toplamı biçiminde ifade etmişlerdir.  

 Üç bölü dört kesrini bir bölü iki ve bir bölü dört 
kesirlerinin toplamı olarak göstermişlerdir.  

 Mısır kesirlerini çözmek her zaman çok zor olmuştur onlar da bu sorunu farketmiş ve daha akılda 
kalıcı olması için “Horus’un Gözü’nü” oluşturmuşlardır. Horus’un Gözü sembolü Mısırlılar için hatırlatıcı 
bir görev üstlenmiş ve onların hatırlatıcı sembolü olmuştur. 
   
 Horus’un gözü, biçimsel anlamıyla Tanrı’nın tekliğini matematiksel olarak gösteren bir semboldür.  
  
 Bir bütün ikiye bölündüğünde ve bu işleme devam edildiğinde bir bölü altmış dört bulunur ve bu 
sayılar toplandığında altmış üç bölü altmış dört sonucu bulumur. Bu işlemden şu sonuç çıkar: Bir bütün, 
sürekli olarak ikiye bölünmeye devam ederse, toplam değerde, sonsuzluk hariç, hiçbir zaman bire, birliğe 
ulaşılamaz. 
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 Horus’un gözü, “glif” denilen parçalardan oluşur. Bu altı parça da sırasıyla bir bölü ikilik kısım duyma, bir 
bölü dörtlük kısım görme, bir bölü sekizlik kısım düşünme, bir bölü on altılık kısım koklama ve bir bölü otuz 
ikilik kısım tatmayı,bir bölü altmış dörtlük kısım ise merhameti temsil eder.  
  
 Beş duyu ve düşünce sistemi rasyonel şekilde Horus’un Gözü’nde kendilerine anlamlarını göstermiştir ve  
temsili bu şekilde gerçekleşmiştir. 

Beyza Yanıklar 9-F 80389 

KAYNAKÇA:  
• www.maths.surrey.ac.uk/.webloc 
• www.geeksforgeeks.org/.webloc 
• mathworld.wolfram.com/Eg#2ADF33 
• mathworld.wolfram.com › ... › Interactive Demonstrations 
• https://nrich.maths.org/1173 

 1/2

 1/64

 1/32

 1/8

 1/16

 1/4

http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted.../R.../Fractions/egyptian.ht...
https://www.geeksforgeeks.org/greedy-algorithm-egyptian-f...
http://mathworld.wolfram.com/EgyptianFraction.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=2ahUKEwjp4MLG8JfhAhUDLVAKHS17BekQFjAPegQIABAB&url=https%253A%252F%252Fnrich.maths.org%252F1173&usg=AOvVaw33u0CYT7CuKnGUstkvfj0j
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Maria Gaetana Agnesi Kimdir?  

 Maria Gaetana Agnesi ismini duyduğumuzda muhakkak 
matematik dersinde öğrendiğimiz “Agnesi Eğrisi” aklımıza 
gelir. Agnesi eğrisi, İtalyan matematikçi Maria G. Agnesi 
tarafından 1748’de basılmış olan “Analizin Temelleri” adlı 
kitabında ispatlanmıştır.  

 Peki ya Maria Gaetana Agnesi kimdir? Bu ünlü matematikçi 
kadının yaşam hikâyesine hep beraber göz atalım. 

 Maria Gaetana Agnesi matematik ve felsefe alanında dünyaya 
harika katkılar sağlamıştır ve ilk kitabı hem integral hem de 
diferansiyel matematik üzerine yazmı ş tır. Bologna 
Üniversitesi'ne profesör olarak atanan Maria sadece bir 
matematik dehası değil, aynı zamanda insanlara yardım eden, 
çok nazik bir kadındır. 

 Maria Agnesi, 16 Mayıs 1718 yılına Milano’da dünyaya 
geldi. İtalyan matematikçi ve filozof, Batı dünyasında bir ilke imza 
atarak üniversitede kürsü sahibi olmuş ve yazdığı kitabıyla ün 
kazanmış ilk kadın olarak bilinir. 

Agnesi, ona mevcut en iyi öğretmenleri sağlayan zengin bir ipek 
tüccarının en büyük çocuğuydu. Erken yaşta Latince, Yunanca, 
İbranice ve birkaç modern dilde ustalaşan son derece değerli bir 
çocuktu ve babası, kızının bilgilerini gösterebileceği çeşitli 
toplantılar ev düzenlemeyi severdi. 

Agnesi'nin en iyi bilinen eseri “Instituzioni analitiche ad uso della 
gioventù italiana” ( 1748; “Analatik Bilgiler”), iki büyük ciltte, 
cebir ve analizlere ek olarak yeni gelişmeleri de dahil ederek, 
oldukça kapsamlı ve sistematik bir çalışma yayınladı. Kitabı 
yayınlatma sürecinde Agnesi kendi çabalarını ve sarf ettiği onca 

zamanı asla esirgemedi. 

Oldukça azimli ve karalı bir kadındı. Hepimiz tahmin edebiliriz ki çalışmalarının ve 
başarılarının temeli onun karalı ve çalışmayı seven özelliğine dayanıyor. Henüz 15 
yaşındayken Agnesi geometri ve daha birçok matematik dalında çalışmalar yapmıştı 
bile. Aklı ve bulgularının gelişmişliği, babasının, onun bu çalışma ve sayısal 
alandaki fikirlerinin değerlendirilmesi için Bolonya’daki en iyi eğitimli kişilerden 
bir grup oluşturmasına itmişti. Maria’nın fikir ve teorilerinin insanlar tarafından 
duyulabilmesini sağlamak üzere yapılan bu toplantılar sonucu fikirler kaydedildi ve 
Charles de Brosse tarafından “Lettres sur l’Italie” kitabına konuldu. 
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Çalışmaları:  

Dirk Jan Struik, Agnesi’nin 5. Yüzılda yaşamış Hypatia’dan sonra yaşamış ilk ve en iyi kadın matematikçi 
olduğunu söylemiştir. Agnesi'nin en değerli eseri, az önce de bahsettiğimiz gibi “Instituzioni ad uso della 
gioventu italiana” adlı eseriydi. 1748'de Milano'da yayımlanmış ve içerisinde birçok matematiksel bilgiyi 
barındırıyordu.  

Kitabında bahsedilen kübik bir eğri (günümüzdeki adıyla “Agnesi” eğrisi) konusundaki çalışması, 
“versiera” (İtalyancada “Eğri” anlamına gelir) kelimesinin “versicra” (İtalyancada “Cadı” anlamına gelir) 
keliöesiyle karıştırılarak yanlış yazılımı sonucu “Agnesi'nin Cadısı” olarak bilinmesine neden oldu 

Aynı zamanda Traite analitiği ve bölümleri hakkında bir yorum yazdı. En çok övülen eserlerinden biri 
olmasına rağmen ne yazık ki yayınlanmadı. 

İlerleyen Zamanlarda Yaşamı: 

Babası 1752’de öldükten sonra kendini ve hayatını, uzun zamandır istediği gibi, teknolojiye adadı.  Ayrıca 
zamanının çoğu kısmını hasta insanlara yardım etmek için harcamaya başladı. Onları, çoktan hastane gibi 
hazırladığı evinde ağırladı ve iyileşmelerine yardımcı oldu. 

Maria Gaetana Agnesi 9 Ocak 1799'da, 80 yaşındayken hayata veda etti. 

Sude Suna 9-F 132099  

KAYNAKÇA: 

https://simanaitissays.com/tag/maria-agnesi/ 

https://www.matematiksel.org/maria-gaetana-agnesi-ve-agnesi-cadisi/ 

https://simanaitissays.com/tag/maria-agnesi/
https://www.matematiksel.org/maria-gaetana-agnesi-ve-agnesi-cadisi/
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Fotoğraf ve Matematik 

 Matematik, hayatımızın pek çok alanında kullanılarak hayatımızı kolaylaştırır. Bilim alanında ve 
teknik konularda kullanılması herkes tarafından olağan karşılanır, ancak sanata yönelik uygulamalarda da 
sıkça kullanıldığı görülür. Matematiğin yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biri de fotoğrafçılıktır. 

 Fotoğraf;  doğada var olan varlık ve şekilleri yani görüntüleri; fotoğraf makinesi, ışık, optik, 
elektronik ve kimyasal maddeler  kullanarak ışığa duyarlı cam, kağıt veyahut bir yüzey üzerine saptama 
yöntemidir. Fotoğrafçılık ise kamerayla ışığı hassas bir yüzey üzerine kaydederek görüntü oluşturma işidir. 

 Fotoğraf makinesinin öncüsü sayılabilecek karanlık kutu (Camera Obscura) Rönesans devri 
sanatçıları tarafından bulundu. Bunun temeli ise Sümerler’den beri bilinen şu ana ilkeye dayanıyordu:  
Karartılmış bir odanın duvarında küçük bir delik açılırsa, dışarıdaki görüntü karşı duvara ters olarak düşer. 
Bu ilke üzerine Camera Obscura geliştirildi ve görüntünün arkadaki buzlu cam üzerine düşürülmesi 
sağlandı.  

 Zaman içinde gelişen Camera Obscura'lar günümüzde kullanılan fotoğraf makinelerinin de 
temelini oluşturdu. Bilim insanları ve mucitler bir yandan Camera Obscura'nın mekanik ve optik açıdan 
mükemmel hale gelmesini sağlarken, diğer yandan da fotoğraf kimyası üzerine çalışmalarına devam ettiler. 

 1990'ların sonlarında cep telefonlarında ilk kameralar göründüğünde, çektikleri görüntüler siyah-
beyazdı ve düşük kalitedeydiler. Bugün piyasada, kamerası olmayan telefon yok ve 10 yıldan daha kısa bir 
sürede bu konuda çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Günümüz kameralı cep telefonlarında çift basamaklı 
megapiksel, optik zoom, kırmızı göz özellikleri ve yüksek tanımlı video çekebilme özelliği standarttır. 

O halde matematiğin fotoğrafçılıktaki işlevi nedir? 

 Fotoğrafçılar, enstantane hızı, diyafram açıklığı ve odak uzaklığı dahil olmak üzere kameraları için 
bir takım ayarları hesaplamak için matematiği kullanır. Matematik ayrıca üçte bir kuralı kullanarak fotoğrafın 
kompozisyonuna uygulanır. 

Kamera ayarları: 

1. Kameraya ne kadar süre ile ışığın girebileceğini ayarlamak için deklanşör hızını değiştiririz. Kameranın 
deklanşör hızı, genellikle saniyenin kesirleri olarak 1/1000, 1/500, 1/250, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 
1/2 ve 1 hesaplanır. Deklanşör hızı geometrik sekansın anlaşılması ile ilgilidir. Hızı 1/1000'den 1 
saniyeye çıkardığınızda, her artış lense giren ışık miktarını 2 kat arttırır. 

 

2. Kamera lensinin çapını ayarlamak için açıklığı belirleriz. Lens büyüdükçe o kadar çok ışık alınır. Açıklık 
lens veya aynanın çapı ile ölçülür. Alan büyüdükçe toplanan ışık artar. 
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3. Açıklık ve odak uzaklığı arasındaki ilişkiyi hesaplarız. 28 mm odak uzunluğuna ve 14 milimetrelik bir 
açıklığa sahip olan ve 20 metre x 30 metre duvar fotoğraflayan bir mercek, aynı açıklığa sahip 55 
milimetrelik bir merceğin dört katı büyüklüğünde bir alanı fotoğraflar. 55 milimetre lens, 28 milimetre 
lensin odak uzunluğunun iki katı ve 150 metre kare alana sahip. 28 milimetre lens, 55 milimetre lensten 
dört kat daha büyük bir alana sahiptir, yani 55 milimetre lens sahnenin sadece dörtte birini görür ve 28 
milimetre lensin aldığı ışığın dörtte birini alır. 

 

4. İki f-stop sayısı arasındaki durak miktarını belirleriz. F-stop, odak uzaklığı ve açıklık çapı arasındaki 
ilişkiyi ifade eder. Kamera merceği (tipik olarak), alan derinliğini ayarlamak için açıklığı büyükten 
küçüğe belirleyen f-stoplarla işaretlenmiştir. F-stop ayarının yapılması lens açıklığı çapının 
ayarlanmasıdır. Bu nedenle, objektif açıklığının çapı, objektifinizin odak uzaklığı ile ölçülür ve f-stop 
sayısına bölünür. Örneğin, 50 milimetre odak uzaklığı ve f-stop sayısı 2 olan bir mercek 25 mm'lik bir 
açıklık çapına sahip olacaktır. 

  

5. Göze güzel görünen bir fotoğrafı çerçevelemek için üçte bir kuralını kullanırız. Üçte bir kuralı, bir 
görüntüyü yatay ve dikey bir yol üzerinde dokuz eşit parçaya bölmeyi ve fotoğrafın önemli öğelerini 
çizgilerle hizalamayı hedefler. Üçte bir kuralı, nesnelere bir yön hissi verebilir ve fotoğraftaki nesnelerin 
görsel ağırlığını dengelemeye yardımcı olabilir. 

Üçte bir kuralı, ilginç ve dengeli çekimler oluşturmanıza yardımcı olan temel bir ilkedir. 

 Üçte bir kuralı, resminizin dokuz bölüme ayrıldığını farz ederek çalışır. Bu, görüntünüz üzerinde 
dokuz ayrı kutudan oluşan hayali bir ızgara oluşturur. Üçte bir kuralına göre, konunuzu üst, alt, sol veya 
sağ alana yerleştirirseniz, iyi bir kompozisyon oluşturur. 
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 Bu ilgi çekici noktalar, konunuzun fotoğrafın üstüne, altına, soluna veya sağına yerleştirilmesini 
yönetmenize yardımcı olur, bu nedenle izleyicinin gözünde daha ilginç ve dengeli görünür. 

 Bunun nedeni, araştırmaların gösterdiği gibi, insanların gözlerinin doğal olarak çekimin merkezi 
yerine ilgi noktalarından birine yönelmesidir. Konunuzu yerleştirmek için üçte bir kuralını 
kullandığınızda, kompozisyonunuz insanların doğal olarak fotoğrafa bakma şekliyle uyum içinde çalışır. 

  

Ceren Sanal  

9-F 80251 
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Mandelbrot Seti ve Fraktal Şekiller 

Matematiğin bir alanı olan Fraktal Şekiller 1970 yıllarında Benoit Mandelbrot adında bir matematikçi 
tarafından bulunmuştur. Benoit’in genellikle çalıştığı nokta “Fraktal” olarak adlandırılan matematiksel 
ahenkler üzerinedir.  Çalıştığı bir bilgisayar şirkettinde bilgisayarların hatalarını incelerken zaman 
değerlerini ay, hafta, gün, dakika, saniye, salise olarak ayırdığında birbirini tekrar eden bir düzen, yani 
fraktal diye nitelendirdiğimiz yapıların olduğunu fark etmiştir.  Bu tür şekiiller Mandelbrot fraktalları ismi 
verilmiştir.   

Mandelbrot fraktallarının arkasındaki temel fikir, Z0 başlangıç sayısını almak, basit bir kuarala 
(fonksiyona) göre  Z1 + c sayısını uygulamak ve Z1 çıktısını bu fonksiyona girdi olarak geri beslemektir. Bunu 
tekrar tekrar yaparsak, Z1, Z2, Z3 ... sayılarının çıktısını elde ederiz.. 

Bu çıktı değerleri üç farklı şekilde çalışabilir: 

• Sonsuza doğru büyüyebilirler. Buna kaçan denir. 

• Sıfıra doğru küçülebilirler. 

• Etrafında yörüngeye dönebilirler, ancak daha da büyürler. Bazı durumlarda sonlu bir sabite 
yaklaşabilirler. 

  

Peki, fraktal şekiller nedir? Aslında okulda öğrendiğimiz geometrik şekillerden hiçbir farkı yoktur ancak 
okulda öğrendiğimiz geometrik şekiller basittir. Fraktal geometrinin şekilleri “soyut” ve sonsuz biçimde 
karmaşıktır. Fraktal geometri yineleme üzerinedir.  

Fraktal geometriden çıkan şekiller doğaya benzemektedir.Hepimizin bildiği gibi, doğada mükemmel 
daireler yoktur ve mükemmel kareler yoktur. Sadece bu da değil, ağaçlara, dağlara veya nehir sistemlerine 
baktığınızda, matematikte kullanılan herhangi bir şekle benzemezler.  Mandelbrot’a fraktalın ne olduğu 
sorulduğunda ağaç örneğini vermiştir. Ağacın dallarının ağacın kendisine benzediğini ve dallandıkça 
kendine benzeyen küçük ağaçcıklara dönüştüğünü anlatır Mandelbrot. Buradan fraktalın ortaya çıkışının 
doğadan esinlenerek gerçekleştiği düşünülebilir.  

Fraktallar doğada bir çok yerde karşımıza çıkarlar. En güzel örneklerinden bir kaçı; buz kristalleri, 
piramit brokoli ve eğrelti otudur.  
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Peki fraktal şekiller nasıl oluşturulmaktadır? 

Fraktal geometri, şekilleri kurallarla da tanımlar, ancak bu kurallar klasik geometridekilerden farklıdır. 
Fraktal geometride, iki adımda bir şekil yapılır: ilk önce belirli olarak bir şeklin nasıl değiştirileceğine dair 
bir kural yapılmakta. Bu kural daha sonra sonsuza dek tekrar tekrar şekle uygulanmaktadır. Aşağıda bazı 
örnekler verilmektedir. 

  

         
Bunlar çizim veya resimler değil, matematiksel şekiller. Şekillere bakarsanız hangi fonksiyonun kendisini 
tekrar ettiğini görebilirsiniz. Ağaçta her çizginin iki kez dağıldığını görebilirsiniz; bu, kendini tekrarlayan 
işlev olacaktır. Bu şekillerle ilgili bir başka özellik (kesinlikle tüm fraktallar için olmasa da), kendilerine 
benzer olmalarıdır. Bu, şekli yakınlaştırdığın veya uzaklaştırdığın halde şeklin kendisi gibi göründüğü 
anlamına gelir. 

Miray Aktan 9-F 132089 
KAYNAKÇA: 

https://georgemdallas.wordpress.com/2014/05/02/what-are-fractals-and-why-should-i-care/  

https://www.scientificamerican.com/article/mandelbrot-set-1990-horgan/ 

https://plus.maths.org/content/what-mandelbrot-set 

 https://scratch.mit.edu/projects/1360458/fullscreen/ 

 “Make Your Own Mandelbrot” which is written by TARIQ RASHID 
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https://www.scientificamerican.com/article/mandelbrot-set-1990-horgan/
https://plus.maths.org/content/what-mandelbrot-set
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Paul Erdös: “Kahveyi Teoreme Dönüştüren Dahi” 

 Paul Erdös…Hayatınız boyunca hiç bu ismi duydunuz mu? Kendisi kahveyi teoreme dönüştüren bir 
dâhi. Dört yaşında dört basamaklı sayıları zihninden çarpabilen ve eve gelen misafirlere kaç yılında 
doğduğunu sorup, “Kaç saniyedir yaşıyorsun biliyor musun?” sorusunu yöneltip  yanıtını anında veren, 7 
yaşında “parabol” kavramını ifade edebilen, 10 yaşında “türev” ve “integral” konularını yorumlayabilen bir 
bilim insanı. Ömrünün son 20 yılını günde 19 saat çalışarak geçiren, ne bir evi, ne bir eşi, ne de bir hobisi 
bulunan, 27 yaşından sonra hiç roman okumayan ve 30 yıl boyunca bir kez bile sinemaya gitmeyen bir garip 
dahi, Paul Erdös. Siz Paul Erdös’ü hiç tanımamış da olsanız bulduğu matematiksel gelişmeler günlük 
hayatımızda birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. 
  Paul Erdös’ün Hayatı 
  Paul Erdös, 1913’de, matematikçi bir  ailenin oğlu olarak, Budapeşte’de dünyaya gelmiştir. 
Doğumunu izleyen bir kaç sene içinde, 3 ve 5 yaşlarındaki iki kız kardeşinin kızıldan ölmesi üzerine ailenin 
tüm ilgisi Paul ve daha sonra doğacak olan kız kardeşinin üzerinde yoğunlaşmıştır. 18 aylık iken, babasının 
bir Rus hücumunda yakalanıp Sibirya’da çalışma kampına sürülmesi yüzünden eğitiminde annesinin etkisi 
fazladır. 

  
Annesinin onu doktor olarak yetiştirmeyi istemesine rağmen onun doğuştan bir matematik dehası 

olduğu belliydi. Üç yaşında iken üç basamaklı sayıları akıldan çarpabiliyordu, dört yaşında ise negatif sayıları 
keşfetmişti. Her ne kadar, tarih, politika ve biyolojiye ilgi duyuyorsa da matematikçi olmayı aklına 
koymuştu. 

17 yaşında Budapeşte Üniversitesine giren Erdös 4 yılda matematik doktorasını alır ve çalışmak için 
İngiltere’ye gider. Ancak 1938’de Hitler’in Avusturya’ya girmesi ve olayların boyutunun genişlemesi 
sonucunda 1938 yılında Amerika’ya gider. 

Annesi ile her daim çok yakın ilişkiler içinde olan Erdös’ün hayatı annesini 1971’de kaybedince bir 
çöküntüye uğrar ve kendisini tamamen matematiğe adar. 

Anna Erdös (Paul Erdös’ün annesi) 
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Paul Erdös’ün Çalışmaları 
  Paul, kesikli matematik, grafik teorisi, sayı teorisi, matematiksel analiz, yaklaşım teorisi, küme 
teorisi ve olasılık teorisi ile ilgili problemleri araştırdı.  Çalışmalarının çoğunda, daha önce çözülemeyen 
birçok problemi ele aldı ve ayrık matematik üzerine odaklandı.  Ramsey teorisine destek verdi ve katkıda 
bulundu. Erdöl, bir "teori geliştirici" den çok daha fazla bir "problem çözücü”ydü.  
 Ayrıca Erdös-Mordell Eşitsizliği de çalışmalarından biridir. Bu teorem bir tahmin olarak 1935 yılında 
Mathematical Monthly dergisinde yayınlanmıştır ve ilk eşitsizliği Mordell tarafından 1937 yılında yapılmıştır. 

Bu nedenle bu eşitsizliğin adı günümüzde "Erdös-Mordell Eşitsizliği" diye isimlendirilmiştir. 
Defne Gülçek 9-Z    111167 

KAYNAKÇA:  
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• http://www.wikizeroo.net                                                                                                 

Matematik tarihinde, onun kadar farklı alanda, onun kadar çok kişiyle, 
Onun kadar farklı problem üzerinde çalışan başka bir kişi daha bulmak zordur. 
Bireysel ya da ortaklaşa 1200’den fazla çalışmaya imza atmış, 250’den fazla kisiyle 
ortak yayın yapmıştır. 

Yalnızca 1987 yılında, 74 yaşındayken yaptığı yayın sayısı 50’dir ki bu sayı 
pek çok matematikçinin bir ömür boyu yaptığı toplam çalışma sayısından fazladır. 
Yapılan araştırmalar, dünyadaki her yedi matematikçiden birinin onun çalışmalarına 
dayanan bir çalışması olduğunu ortaya koymaktadır.                

Hoffman’ın kitabına göre Paul Erdös’in beraber makale yazdığı 485 matematikçi vardır. Bu şanslı 
485 kişinin Erdös sayısı 1’dir*.   Eğer Erdös sayısı 1 olan gruptan biri ile bir makale yazmışsanız, o 
zaman Erdös sayınız 2 olur. Erdös sayısı 2 olan gruptan biri ile makale yazmışsanız Erdös sayınız 3’e 
çıkar. Bu şekilde muhtemelen sayı teorisinde adı geçen pek çok insanın bir Erdös sayısı vardır. Erdös 
sayısı 1 olan bir Türk matematikçi yok ama 2 sayısına ulaşan ve aralarında Mete Soner,  Haluk Oral, 
Ahmet Alkan, Murat Sertel, Cem Yalçın Yıldırım ve Selda Küçükçifçi’nin de bulunduğu epeyce isim 
var.

http://www.matematiksel.org
http://www.muhendisbeyinler.net
https://sarkac.org
http://www.wikizeroo.net
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Animasyonlarda Kullanılan Matematik 

 Çizgi filmler ve animasyonlarla yapılan filmler 
günümüzde herkesin gözbebe ğ i durumundadır. 
Günümüzde insanlar her bir animasyon filmine gittiğinde 
grafiklerin ve görüntü kalitesinin ne kadar iyi olduğundan 
bahseder. Ancak birçok kişinin sormadığı soru ise bu 
animasyonların nasıl yapıldığıdır. 

 Animasyonlar karışık metodlarla yapılır ve bu 
metodlar Matematik olmadan var olamazlar bunlardan 
bazıları: hareket, ışıklandırma ve yansımadır. 

Hareket sadece animasyonun değil, bütün yaşamın bel 
kemiğidir, yaşam hareket sonucu işler ve animasyonlar da 

hareket olmadan var olamaz. Hareketin elde edilmesi oldukça basittir. Yaratıcı, bilgisayar ortamında 
hareketsiz kareler oluşturur ve bu kareleri birleştirerek seyirciye göz yanılması yaşatır. Bu yanılma 
beynimizin yüzlerce kareyi, hareket eden bir kare olarak algılamasıdır. Günümüz teknolojisi sayesinde 
animasyonlarda hareketin sağlanması oldukça kolaylaştırılmıştır, bu duruma örnek verecek olursak 1 
dakikalık, saniye başı 24 kare akıcılığında üretilen bir hareketli animasyon toplamda 1440 kare çizilmesi 
gerektiği anlamına gelmektedir ve profesyonel bir sanatçı 8 saatte ortalama 50  kare çizebilmektedir. Bu 
bilgiyide göz önünde bulundurursak bu 1 dakikalık animasyon için en az 4 iş günü gerekmektedir ki 
ortalama bir filmin yaklaşık 90 dakika olduğunu varsayarsak, animasyonun sadece çizim aşaması 1 yıl sürer 
ve buda birçok devam filminin ilk filimden en az 4 yıl sonrasına kadar çıkmaması anlamına gelmektedir. bu 
süre bilgisayar tarafından erişilebilinen animasyon programları tarafından 3 aya kadar indirgenebilir 

hareketlerin temelini Vektörler oluşturur. 

 Vektörler, doğrultusu, yönü ve şiddeti (büyüklüğü) 
olan doğru parçalarıdır Bir vektörün başlangıç veya etki 
noktası, bitim noktası, doğrultusu ve yönü daima 
b u l u n u r . A n i m a s y o n l a r d a d a e t k i n o l a r a k 
kullanılmaktadırlar. Günümüzdeki animasyonlar 
bilgisayar üzerinden yapıldığı için Vektör Grafikleri 
keşfedilmiştir.  

Bu tür animasyonlar “Bitmap” yani piksel animasyondan 
daha az zahmetli ve daha nettirler çünkü görseller, piksel 
piksel çizilmek yerine matematiksel de ğ erler 
doğrultusunda görüntülenerek ve boyutlandırılarak 
yaratılır. 

 Vektör grafikleri, başlangıç ve bitiş noktalarından oluşan patikalardan oluşur. Bu patikalar düz bir 
çizgi ya da bir seri çizgiden oluşun kare ya da daire gibi şekillerden oluşabilir. Vektör grafiklerinin 
çizgilerden oluştuğundan dolayı basit bir teknik gibi gözükebilir ancak kendisi aşırı karışık diagramlar 
üretmek için kullanılmaktadır. Patika üzerindeki her obje kendi matematiksel değerini taşımaktadır ve bu 
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değer objenin nasıl görünmesi gerektiğini belirtir. En çok kullanılan vektör formatları Adobe Illustrator, 
AutoCAD DXF ve Computer Graphichs Matafile’dır.  

 Işıklandırma, hareketten çok daha karışık bir tekniktir çünkü her sahne, her açıdan özenle 
ışıklandırılmalıdır ve yansımalar ile cismin opaklığı göz önünde bulundurulmalıdır. Işıklandırma teknikleri 
ikiye ayrılır; Gölgelendirme ve Özel efektler. 

 Gölgelendirme, ışıklandırmanın temelidir ve birçok 
boyutta yapılabilir. Bu sayede animasyonun gerçeklik 
düzeyi arttırılabilir ancak gerçekliği olabildiğince 
arttırabilmek için “Motion Blur” yani “Hareket 
bulanıklığı” ya da yeni çıkan “Ray-Tracing” yani 
“Işın izleme” kullanılır. 

 Hareket bulanıklığı, hızı yüksek objelerin ivmesinin ne kadar yüksek olduğunu göstermek için 
kullanılan bir tekniktir, cisim ne kadar hızlı ise cismin çevresi o kadar bulanıklaşır, yani hız ve bulanıklık düz 
orantılıdır. 

 Işın izleme animasyonlardaki gölgelendirmeyi günümüz hayatına daha çok benzetmek için 
kullanılan bir tekniktir. Yansımaların, parlamaların ve soğurulmaların devamlı kullanılması sayesinde daha 
gerçekçi bir ortam elde edilmektedir. Örneğin Işın izleme kullanılan bir filmde bir insan gözüne 
baktığımızda, göz bebeğinin neye bakıyorsa karşısındaki objeyi yansıttığını çok net görebiliriz. 

  

 Render kelimesi 3D alanında en çok kullanılan terimlerden birisidir. Türkçe karşılığı “sunmak”,  
“derlemek” manasına gelen render, çizdiğimiz sahnedeki objelerin bütün hesaplamalarının yapılarak en son 
ki sunuş aşamasına gelmesi demektir. Çizim esnasında sahnedeki objeler, ışıklar kaplamalar ve efektler 
uygulanmış olsalar dahi belirgin bir biçimde gerçek görüntüyü yansıtmazlar. Çünkü çizim esnasında hem bu 
hesaplamaların yapılması hem çizimin yapılması normal bilgisayarların gücünün üstünde bir işlemdir. Bazı 
sahnelerin render süresi saatleri bulabilir ve saatler süren bir sahnenin gerçek zamanlı olarak hem çizilmesi 
hem hesaplanması oldukça maliyetlidir. 

 Render işlemlerinin kalitesi ve yapım süresi render yapılan bilgisayarın “Saniyede kayan nokta 
işlemi” performansına yani TERAFLOP değerine bağlıdır. Teraflop değeri Render kalitesi ve render çıktı 
süresi ile doğru orantılıdır .Günümüzde ortalama bir bilgisayar ortalama 2 TERAFLOP’luk işlem birimine 
sahiptir ancak profesyonellerin kullandığı bilgisayarda bu değer 40 TERAFLOP’a kadar çıkabilir, malum 
meblağ arttıkça ulaşılabilen parçaların kaliteleri de artmaktadır. 
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 Görüldüğü üzere göze hoş gelen ve ilk bakışta basit çizimlere benzeyen animasyonlar aslında çok 
daha karmaşık ve detaylıdırlar. Bu konuda Matematiğin payı çok büyüktür ki, o olmasaydı muhtemelen hala 
elle çizilmiş iki boyutlu canlı karikatürler izliyor olurduk. 

Doruk Kuru 9-Z 111167  

KAYNAKÇA: 

www.lifewire.com 

www.quora.com 

www.rehobothfilm.com 

www.freepik.com 

www.lucasfilm.com 

http://www.lifewire.com
http://www.quora.com
http://www.rehobothfilm.com
http://www.freepik.com
http://www.lucasfilm.com
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Zeka Soruları Köşesi 

1)Bir kızın erkek kardeşleri ve kız kardeşlerinin sayısı birbirlerine 
eşittir. Fakat her erkeğin kız kardeşlerinin sayısı, diğer erkek 
kardeşlerinin sayısının iki katıdır. Bu ailede kaç kız, kaç erkek 
kardeş var? 

2)Bir çemberin üstünde sıralanan çocuklardan beşincisi ile on 
dokuzuncusu tam karşı karşıya denk gelmiştir. Bu çemberde 
toplam kaç çocuk sıralanmıştır? 

3)Telefon çalınca dedektif Kafacan yerde iki kol saati gördü. 
Saatler durmuştu. Kafacan hemen her iki saati de kurup doğru 
zamana getirdi ve birini sol, birine de sağ koluna taktı. 1 saat sonra 
sol saat 1 dakika ileri gitmiş, sağ saat 2 dakika geri kalmıştı. Ertesi 
sabah sol saat, saat 7’yi gösterirken sağ saat, saat 6’yı 

gösteriyordu. Telefon saat kaçta çalmıştı? 

4) Bir adada 13 gri, 15 kahverengi, 17 kırmızı bukalemun yaşıyor. Farklı renkten iki bukalemun yolda 
karşılaşınca ikisi de kendi rengini bırakıp üçüncü (orada olmayan) bukalemunun rengini alıyor. 
(Örneğin gri ile kahverengi karşılaşırsa ikisi de kırmızı olur.) Bir süre sonra bütün bukalemunlar 
aynı rengi alabilir mi? Neden? 

5) Bir köprü var ve max. 60 kilo kaldırabiliyor. Bu köprüden 3 tane, tanesi 1kg ağırlığındaki bilyelerle 
geçmen gerekiyor. Senin kilon ise 58. Bu köprüden nasıl geçersin? 

6) Biri genç, diğeri orta yaşlı iki adam yolda yürüyordu. Bir süre sonra bir arkadaşıyla orta yaşlı adam, 
yanındaki delikanlıyı ona şöyle tanıttı: “Benim ne kız kardeşim var, ne de erkek kardeşim. Ancak, bu 
adamın babası, benim de babamın oğludur. ”Acaba ne demek istemiştir. 

7) Bir tenis topunu olası en uzak noktaya fırlatıyoruz. Top, hiç kimse yakalamamasına ve hiçbir yere 
çarpmamasına rağmen bize geri dönüyor. Topa başka herhangi bir madde de iliştirilmediğine göre 
de bu nasıl olur? 

8) Manavın iki kefeli bir terazisi ve 4 adet farklı ağırlığı vardır. Manav, bunlarla 1 kilodan 40 kiloya 
kadar olan her şeyi tartabiliyor. Manavın elindeki 4 farklı ağırlık nelerdir? 

9) A ve B kutularının birinin içinde 10 milyar liralık çek bulunmaktadır. A kutusunun üzerinde "B'nin 
üzerindeki yazı kısmen yanlıştır ve çek B'nin içindedir" yazmaktadır. B kutusunun üzerinde ise 
"A'nın üzerindeki yazı kısmen doğrudur ve çek B'nin içindedir" yazmaktadır. Buna göre çek hangi 
kutudadır?  

10) Elimdeki çiçeklerin ikisi hariç hepsi papatya, ikisi hariç hepsi gül ve ikisi hariç hepsi karanfil 
olduğuna göre elimde hangi çiçekten kaç tane bulunmaktadır? 

11) Dörtnala giden ve dört nalından biri altın olan altı altın nallı atın kaç nalı altındır? 

12) İki baba ve iki oğul, üç koltuğa, tek tek oturtulabilir mi?  

Zelen Güngör 
9-F    80371 
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Buğday ve Satranç Tarlası Hikayesi 

 Bundan yaklaşık 1400 yıl önce bugün satranç olarak bildiğimiz  oyunu kurgulayan bilgin, savaşmayı 
ve savaş stratejileri üretmeyi çok seven Pers Kralı’na bu mantık ve zekaya dayalı strateji oyununu 
sunduğunda, kral bu oyunu çok beğenir. Oyunu çok eğlenceli ve geliştirici bulan ve oyunun savaş 
stratejilerini geliştireceğini düşünen Kral, bilgine karşı olan gönül borcunu ödemek için onun bir isteğini 
gerçekleştireceğini söyler. 

 Mucit ise, mütevazılığını koruyarak birkaç defa sağlığınız dediyse de Kral’ın ısrarları üzerine 
isteğini söyler. 64 kareli satranç tahtasının ilk karesine 1 buğday tanesi konulacak, sonra sırayla her kareye 
bir öncekinin 2 katı kadar buğday konulacaktır. Yani 1, 2, 4, 8… 

 Kral ilk başta kendisinden böyle basit bir istek talep edilmesine sinirlenerek “Yüce Bilgin ben sana 
altın, elmas, toprak, malikâne verebilirdim. Sen sadece buğday mı istiyorsun, hayret.” der ve dileğinin 
yerine getirilmesini emreder. Bir süre sonra tahıl depolarından sorumlu kişi ambardaki tüm buğdayların 
boşaltıldığını ama hala gereken sayının çok uzağında olduklarını söyleyince iş anlaşılır ve hemen bir hesap 
yapılır. 

 Hesaplamaya başlayınca ilk kareler kolay gitmiş. Birinci kareye bir buğday, ikinci kareye iki buğday, 
üçüncü kareye dört buğday… Ancak 10. kareye gelindiğinde şimdiden toplam 1023 buğday vermeleri 
gerektiğini anlarlar ancak ( bu yaklaşık bir avuç buğdaya tekabül eder.) Kral ve görevliler Hesabın hep böyle 
gideceğini, bilgine hep böyle üç beş buğday vereceklerini zanneder ve hesaplamaya devam eder. Ancak 25. 
Kareye geldiklerine vermeleri gereken buğdayın 1.5 ton olduğunu görünce bu işten yavaş yavaş 
işkillenmeye başlarlar. Oysa 31. kareye gelince bu işin şakası olmadığını anlarlar, çünkü vermeleri gereken 
buğday 92 tondur. Son kareye geldiklerine 570 milyar ton buğday borçlu olduklarını gören kral bilginin 
zekasına hayran kalır ve onu tekrardan tebrik eder ve kutlar. 



 52
 2005 yılı toplam dünya buğday üretimi 21.500.000 ton civarında olduğu düşünülürse bilginin 
istediği buğday miktarının ne denli fazla olduğu anlaşılabilir.  Matematiksel olarak buğday tanesi miktarını 
şu işlem ile bulabiliriz.(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^64  (Tarım uzmanları 1000 buğday tanesinin 
yaklaşık 31g geldiğini söylüyor.) 

Merak edenler için bilgisayar dilinde (python) bu hesap yukarıdaki gibi gözükmektedir. 

Emre Çetin  9-Z 80412 
KAYNAKÇA: 
http://www.satrancokulu.com/yazilar/satranc-hikayeleri/satranc-ve-bugday-hikayesi/ 
http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/agora/makale/satranc.html  

http://www.satrancokulu.com/yazilar/satranc-hikayeleri/satranc-ve-bugday-hikayesi/
http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/agora/makale/satranc.html
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Biraz da Gülelim ☺ 

 

Çizim:  

Zeynep Ada Özden 10-L 111151 

Derleme: 

Burak Tan Bilgi 9-Z 122118 

Efe Ercan 9-Z 80450
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Zeka Soruları Cevapları  

1. 4 kız 3 erkek kardeş vardır. 

2. 5. çocuk ile 19. çocuk arasında 13 çocuk sıralanmıştır. Bu çemberin yarısıdır. Diğer yarıda da 13 
çocuk sıralanır. 5. ve 19. çocuğu da eklersek çemberde toplam 28 çocuk sıralanmış olur. 

3. İki saat arasında 1 saatte 3 dakika fark meydana geliyor. O halde 60 dakikalık bir fark (saat 7 ile saat 6 
arası 60 dakika) meydana gelişi 20 saat alır. Bu 20 saatte sol saat 20 dakika ileri giderken sağ saat 
40 dakika geri kalacaktır. O halde sol saat 7’yi sağ saat 6’yı gösterirken doğru saatler sabah 6’yı 40 
geçeyi göstermektedir. 20 saat geri gidelim: 10.40 Telefon bir gün önce 10.40’da çalışmıştır. 

4. Alamaz. Çünkü, aynı renk olabilmesi için bir noktada en az 2 bukelamun sayısının eşit olması ve 
ondan sonra sadece eşit olanların karşılaşması gerekir. Ancak hiç bir zaman 2 bukelamun sayısı 
eşitlenmiyor. 

5. Adam 58 kilo olduğundan bir tane bilyeyi cebine koyarsa adamın kilosu 59 olur. Diğer 2 kiloluk 
topları da elinde havaya atarak karşıya geçebilir. Sabit olarak her seferinde bir top havada 
olduğundan toplam kütle her zaman 60 kiloda kalır. 

6. Yanındakinin kendi oğlu olduğunu söylemek istemiştir. 

7. Topu yukarı atar 

8. Bu dört ağırlık: 
1,3,9 ve 27 kiloluk ağırlıklardır. 

9. Her iki kutuda da olabilir. Çünkü; iki kutunun üzerinde de aynı şey yazmaktadır aslında. 

10. Bir tane gül, bir tane karanfil bir tane de papatya bulunmaktadır.   

11. 6 

12. Bir dede, dedenin oğlu ve dedenin torunu; iki baba ve iki oğul olduğundan üç koltuğa tek tek 
otururlar. 
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Teşekkürler 

 İlk sayıdan itibaren bizden desteklerini esirgemeyen TED Ankara Koleji 

Vakfı Okulları Genel Müdürü Sayın Sevinç Atabay’a, Lise Müdürü Sayın Sedef 

Eryurt’a, Matematik Zümre başkanı Sayın Çiçek Ünal’a, daha önceki dergi 

çalışmalarıyla bizi yönlendiren Matematik Öğretmeni Sayın Derya Çelik Ergev’e, 

fikirleri ve katkılarıyla dergimizi zenginleştiren Matematik zümresindeki bütün 

Öğretmenlerimize,  yazıların düzeltilmesinde bize yardımcı olan Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenleri Sayın Şule Kaynar ve Sayın Müge Atacan’a ve yazıları ile 

dergimize katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkür ederiz… 

Şakire Örmeci Karasakal  

Matematik Öğretmeni 




