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Lattice Kuramı’na Kısa Bir Giriş

Hasan Bilgili

Bir cebirsel yapı düşünelim. İsterseniz bu yapı bir grup, halka, cisim veya bir modül olabilir. İsterseniz
eğer, Boolean Cebiri veya Heyting Cebiri (Brouwerian Cebiri de denir.) gibi bir nebze daha spesifik bir
yapıyı da düşünebiliriz. Takdir edersiniz ki, bu yapıların ortak özellikleri var. Hepsi için altcebirlerden, yapı-
eşleşmelerinden (homomorphism) ve benzeri özelliklerden bahsedebiliriz. Aynı zamanda, bu yapılar için kendi-
lerine has özelliklerden de bahsedebiliriz. Lattice Kuram’ı, cebirlerde gerek ortak özelliklerde, gerek kendine
has özelliklerde, kendisinine oldukça doğal bir yer bulur. Doğallığından kaynaklanan basitliği ile, varolan prob-
lemleri anlamamızda ve çözmemizde büyük bir katkısı vardır diyebiliriz. Birkoff’a göre Lattice Kuramı’nın
güzelliği, doğal araçları (yarı-sıralama, en küçük üst sınır ve en büyük üst sınır gibi) oldukça basit fikirlerle
kullanmasından ileri gelir (1). Bu yönüyle Grup Kuramı’na da benzetebiliriz. Ayrıca Lattice Kuramı, Evrensel
Cebir Kuramı (Universal Algebra) için de çok önemlidir. Lattice Kuramı’ndaki Mckenzie’nin Sonlu Baz Teoremi,
Evrensel Cebir’deki Baker’ın Sonlu Baz Teoremi için ilham olmuştur. Şimdi, ilk görünüşte zor gözükebilecek
fakat az bir zamanda oldukça rahat içselleştirilebilcek bir tanımla başlayalım.

Aslında cebirsel ve geometrik olmak üzere iki tane lattice tanımı vardır. Biz öncelikle cebirsel olanı vereceğiz.
Daha da ileride, geometrik tanımı vermekle birlikte iki tanımın denk olduğunu kanıtlayacağız.

Tanım 1 Boş kümeden farklı bir L kümesi için, üzerine tanımlanmış ∨ (join), ∧ (meet) ikili işlemleriyle
birlikte, aşağıdaki dört özellik sağlandığı takdirde; L lattice olarark isimlendirilir.

L1: (a) x ∨ y ≈ y ∨ x. (b) x ∧ y ≈ y ∧ x. (Değişme Özelliği)

L2: (a) x ∨ (y ∨ z) ≈ (x ∨ y) ∨ z. (b) x ∧ (y ∧ z) ≈ (x ∧ y) ∧ z. (Birleşme Özelliği)

L3: (a) x ∨ x ≈ x (b) x ∧ x ≈ x. (Eşkuvvet Özelliği)

L4: (a) x ≈ x ∨ (x ∧ y). (b) x ≈ x ∧ (x ∨ y) (Absorpsiyon Özelliği)

Farkettiyseniz ifadelerin denkliği için eşitlik kullanılmamış. Bunun nedeni tanımlayacağınız lattice yapısındaki
”eşlik” eşitlik olmayabilir. Çoğu zaman karşımıza eşitlik olarak çıkacaktır ama tanımlayabileceğimiz bazı
yapılarda, bu eşitlik olmayabilir. (Bakınız: Örnek 1.)

Örnek 1: L önermeler kümesi olsun. ∨ veya, ∧ ve olarak tanımlansın. Kolayca görülebileceği üzere L lattice’dir.

Örnek 2: L doğal sayılar kümesi olsun. ∨, en küçük ortak kat ve ∧, en büyük ortak bölen fonksiyonları
olsun. Yani,

ekok(n,m) = n ∨ m, ebob(n,m) = n ∧ m.

Kolayca görülebileceği üzere, L bir lattice’dir.

Örnek 3: L bir kümesi için ℘(L)’yi düşünelim. ∨ birleşme, ∧ kesişme fonksiyonu olarak tanımlansın. Kolayca
farkedileceği üzere L1-4 özelliklerini sağlıyor.

Örnek 4: 〈L, ∧, ∨〉 bir lattice yapısı olsun. ∨’i ∧, ∧’i ∨ olarak tanımlayalım. Yani, küme üzerine tanımlanan
join ve meet operastonlarını birbirleriyle değiştirelim. Bu yapya L’nin duali denir. Kolayca görüleceği üzere
L’nin duali de bir lattice’dir.
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Örnek 5: G bir grup, N(G), G ’nin normal altgrupları kümesi olsun. ∧ ve ∨ operasyonları şöyle tanımlansın;

N1 ∧ N2 = N1 ∩ N2,
N1 ∨ N2 = N1 ∪ N2 = { n1 · n2 : n1 ∈ N1, n2 ∈ N2 }.

Kolayca görülebileceği üzere N(G), bu operasyonlarla birlikte bir lattice’dir (Aynı sezgiyle bir halkanın ide-
aller kümesi üzerine bir lattice yapısı kurabilir misiniz? Nasıl?).

Şimdi, geometrik tanımda kullancağımız yarı-sıralama tanımını verelim.

Tanım 2 Bir A kümesi üzerine tanımlanmış ≤ ikili ilişkisine, altta verilen koşullar sağlanıyorsa yarı-sıralanmış
küme diyelim.

(a) a ≤ a.
(b) a ≤ b ve b ≤ a ise a = b.
(c) a ≤ b ve b ≤ c ise a ≤ c.

Ek olarak, eğer her A’nın her a ve be elemanı için aşağıdaki koşulu da sağlıyorsa, ≤ ikili ilişkisine tamsıralanma
diyelim.

(d) a ≤ b veya b ≤ a sağlanır.

Bir A kümesi üzerine ≤ ikili ilişkisi yarısıralama oluyorsa, A kümesine yarısıralanmış diyelim. Aynı şekilde,
eğer ≤ ikili ilişkisi tamsıralama ise, A’ya tamsıralanmış diyelim. Ayrıca eğer A’nın a ve b elemanları için
a ≤ b sağlanıyorsa, a, b’den küçükeşit diyelim.

Örnek 1: Doğal Sayılar Kümesi, Tam Sayılar Kümesi, Rasyonel Sayılar Kümesi ve Reel Sayılar Kümesi
kendi sıralamalarıyla yarısıralanmış kümelerdir. Hatta tamsıralanmış kümelerdir.

Örnek 2: N doğal sayılar kümesi olsun. Herhangi iki n, m doğal sayıları için n, m’yi bölüyorsa n, m’den
küçükeşit olsun. Kolayca test edilebileceği üzere bu sıralamayla N yarısıralanmıştır.

Örnek 3: X herhangi bir küme olsun. ℘(X) üzerine içerme (⊆) ilişkisi kolayca görülebileceği üzere bir
yarısıralamadır.

Şimdi, daha önce de bahsettiğimiz geometrik tanımı verelim.

Tanım 3 L bir poset olsun. Eğer her a, b ∈ L için sup {a, b} ve inf {a, b} L’nin elemanları ise L’ye lattice
diyelim. Yani her a ile b için en büyük alttan sınırı ile en küçük üstten sınırı L’nin bir elemanı ise L’ye lattice
diyelim.

Şimdi daha rahat iş yapabiliriz. Çünkü lattice’ler artık daha somut ve kolayca diagramı çizilebilir yapılara
dönüştü. Lakin, iki tanımın denk olduğunu göstermemiz gerek. Elimizde iki elin parmaklarını dahi geçmeyecek
kadar malzemeler var. Bir nevi aşure yapacağız (Şu anlık yokluktayız bana inanın konunun ilerisinde sizi Gordon
Ramsey yapacak kadar malzeme var! Obez olabilirsiniz!). İki tanıma da bakalım. Birinde ∨ ve ∧ var. Diğerinde
ise supremum ile infimum var. Çok rahat bir şekilde farkedileceği üzere bir tanımla diğerini oluşturmamız lazım.
O zaman, a ∨ b’yi sup {a, b} olarak tanımlasak, a ∧ b’yi de inf {a, b} olarak tanımlasak, karnımız doyar! Hatta
yanına salata da çıkar! O zaman, kanıdımıza başlayalım.
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Kanıt: 1 Varsayalım ki L cebirsel tanım yardımıyla lattice olsun. a, b ve c L’nin elemanları olsun. O zaman
a ≤ b’yi ancak ve ancak a = a ∧ b olacak şekilde tanımlayalım. Bu tanımlamayla, ≤ ikili ilişkisinin
bir yarısıralama olduğunu göstereceğiz.

L3’den dolayı a ∧ a = a. Tanımlamamızdan dolayı da a ≤ a. Bundan dolayı yarısıralama tanımının bir-
inci koşulu sağlanmış olur.

Varsayalım ki a ≤ b ve b ≤ a. a = b olduğunu göstereceğiz. Tanımlamamızdan dolayı a ∧ b = a ve b ∧
a = b. L1 yardımıyla biliyoruz ki a ∧ b = b ∧ a. O halde, a = b. O zaman, yarısıralamanın ikinci koşulu
sağlanmış olur.

Varsayalım ki a ≤ b ve b ≤ c. a ≤ c’nin sağlandığını göstereceğiz. Varsayımımızdan ve tanımlamamızdan
dolayı a ∧ b = a ve b ∧ c = b. O halde;

a ∧ c = (a ∧ b) ∧ c = a ∧ (b ∧ c) = a ∧ b = a.

Kolayca görülebileceği üzere burda varsayımdan kaynaklanan çıkarımları ve lattice tanımdaki birleşme özelliğini
kullandık. Bu sayede ≤ bir yarısıralamadır. Şimdi göstermemiz gereken şey, iki elemanın infimumunun bu
kümede olduğudur. İlk önce şunu farkedelim ki;

a ∧ (a ∧ b) = (a ∧ a) ∧ b = a ∧ b. (L1)

O halde tanımlamamız vasıtasıyla a ∧ b, a’dan küçük eşit olduğu sonucuna varabiliriz. Aynı şekilde a ∧ b,
b’den de küçük eşittir. O halde a ile b’nin alttan sınırı vardır. Varsayalım ki bir u ∈ L için u, a ve b’den küçük
eşit olsun. Amacımız, u ∧ (a ∧ b)’nin u’ya eşit olduğunu göstermek.

u ∧ (a ∧ b) = (u ∧ a) ∧ b = u ∧ b = u.

O halde, a ∧ b, a ve b’nin herhangi bir alt sınırınından daha büyükmüş. O zaman, a ve b’nin infimumu a ∧ b’dir.

Şimdi sup {a, b}’nin L’nin bir elemanı olduğunu göstermeliyiz. Absorbsiyon özelliğinden dolayı;

a ∧ (a ∨ b) = a.

Aynı şekilde,

b ∧ (a ∨ b) = b.

Bundan dolayı a ve b, a ∨ b’den küçük eşittir. Öyleyse, a ve b’nin üstten sınırı vardır. Şimdi, varsayalım
ki bir u ∈ L için a ve b u’dan küçük eşit olsun. O halde u ∧ a a’ya, u ∧ b’de b’ye eşittir. O zaman,

u ∨ (a ∧ u) = u ∨ a = u.

Aynı şekilde u ∨ b’de u’ya eşittir. O halde, (a ∨ b) ∨ u, u’ya eşittir. Bunun yardımıyla,

(a ∨ b) ∧ u = (a ∨ b) ∧ ( (a ∨ b) ∨ u) = a ∨ b. (L4)

O zaman a ile b’nin supremumu a ∨ b’ye eşittir.

Geometrik tanımdan cebirsel tanımı çıkarmak için şu tanımlamayı yapalım: Eğer L geometrik tanımdan
dolayı lattice ise a ∨ b’yi sup {a,b}, a ∧ b’yi de inf {a,b} olarak tanımlayalım. Şu an yapmamız
gereken bu tanım ile L’nin bir poset olduğunu varsayarak L1’den L4’e kadar olan özellikleri göstermektir. Lakin
okuyucu bunu rahatlıkla yapabilir. Kanıdın bu kısmını okuyucu için alıştırma olarak bırakıyoruz.
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Görüleceği üzere bu kanıt sadece iki tanımın eşit olduğunu söylemiyor. Aynı zamanda iki tanımın arasında
nasıl geçiş yapılacağını da söylüyor. Konunun ilerki kısımları için iki tanım arasında geçiş yaparken yukarıdaki
kanıtta verilen geçişleri yapacağız. Yani a ∨ b sup {a,b} olacak ve a ∧ b de inf {a,b} olacak. Aynı zamanda
a ≤ b ile a = a ∧ b denk olacaktır.

Referanslar:

(1) G. Birkoff, Lattice Theory 3rd edition Colloq. Publ., Vol 25, Amer. Math Soc.,
2. S. Burris, H. P. Snkappanavar A Course in Universal Algebra The Millennium Edition. Bu yazı çoğunlukla
bu kaynaktan destek alınarak yazılmıştır.

4



Fibonacci Dizisi ve TOOL

Ahmet Çoban

1 Giriş

Fibonacci dizisi tarih boyunca çeşitli sanat eserlerinde bulunabilir, belki de en

bilineni Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sıdır. Diğerleri o kadar iyi bilinmeyebilir veya

o kadar açık değildir. Ben bu yazıda Amerikan progresif rock grubu olan Tool’un ”Lat-

eralus” şarkısındaki Fibonacci dizisi kullanımından bahsedeceğim. Lateralus, Tool’un

üçüncü stüdyo albümü olan Lateralus’un başlık parçasıdır. Şarkıya geçmeden önce biraz

Fibonacci dizisinden bahsedeceğim.

Fibonacci dizisi, her sayının kendisinden bir önceki sayı ile toplanması ile elde

edilen sayılar dizisidir. Fibonacci disizinde yer alan sayıların özelliği, sayıların kendi-

lerinden bir öncekiyle oranlandığında oluşan dizinin altın orana yaklaşarak ilerlemesidir.

Altın oran denilen yaklaşık olarak 1,618 sayısı ise doğada, sanatta ve hayatın her alanında

görülen ve estetik ile bağdaştırılan bir sayıdır.

Altın dikdörtgen, kenarları arasında altın oran bulunan dikdörtgendir. Altın

dikdörtgenin ayırt edici özelliklerinden biri, şeklin içinden bir kare çıkarıldığında yine bir

altın dikdörtgen elde edilmesidir; yeni dikdörtgen, ilkiyle aynı oranlara sahiptir. İçinden

defalarca kareler çıkardığımız bu Altın Dikdörtgen’in karelerinin kenar uzunluklarını

yarıçap alan bir çember parçasını her karenin içine çizersek, bir Altın Spiral elde ederiz

ve bu karelerin kenar uzunlukları sırasıyla Fibonacci sayılarını verir.

(a) Altın Dikdörtgen ve Altın Spiral (b) Karelerin kenar uzunlukları
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2 Tool - Lateralus

Tool’un Lateralus şarkısında davul ritim-

leri Fibonacci dizisine dayanıyor ve şarkı sözleri

ritmin yapısal bir gösterimini oluşturuyor. Her

bir şarkı sözünün her bir hecesi, dizideki sayıları

temsil ediyor. Giriş bölümünde Fibonacci dizisinin

altın oran ile ilişkisinden ve altın oran ile altın spi-

ralin ilişkisinden bahsetmiştim. Şarkı sözlerinde

birçok kez spiral kelimesini duyuyoruz ve Maynard

James Keenan (Tool’un vokalisti) şarkıyı “Spiral

out, keep going” cümlesini Fibonacci dizisine uy-

gun bir şekilde heceleyerek ve birkaç kez tekrarla-

yarak bitiriyor.

Hecelemelerden ve diziyle bağlantısından

bahsetmişken şarkının sözlerinin bir kısmının hece dağılımına göz atalım (sayılar hece

sayısını temsil ediyor):

1 Black

1 Then

2 White are

3 All I see

5 In My Infancy

8 Red and yellow then came to be

5 Reaching out to me

3 Let’s me see

2 There is

1 So

1 Much

2 More and

3 Beckons Me

5 To look through to these

8 Infinite possibilities
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Hece sayıları Fibonacci serisine göre ilerliyor ve her 8’e ulaştığında geri dönmeye

başlıyor. Sadece heceler değil, bütün olarak düşünülürse, birbirini tekrar eden ya da bir-

birine benzeyen kısımlar da Fibonacci dizisine göre sıralanmış bir şekilde devam ediyor.

Şarkı boyunca bu kurallar devam ediyor, fakat şarkının bazı noktalarında bu kural bozu-

luyor, ama bunun arkasında da bir sebep var. Bu noktalarda şarkının dinleyiciye bir

mesajı var. Kuralın bozulduğu bölümdeki sözler şu şekilde:

Over Thinking, Over Analyzing, Fazla düşünmek, fazla analiz etmek

separates my body from my mind, bedenimi aklımdan ayırır,

withering my intuition, sezgilerimi aşağılamak,

missing opportunities and I must fırsatları kaçırır ve ben

feed my will to feel my moment sınırların çok dışına sürüklenen anımı

drawing way outside the lines. hissetmek için irademi beslemeliyim.

Lateralus şarkısı zihnimizi genişletmeye devam etmemizi öneriyor. Yani hayatı

tekdüze ya da sürekli aynı şekilde yaşamaktansa, spiral yapar gibi sınırların dışına çıkıp

yeni şeyler denememizi öneriyor.

Hece sayısı meselesi her ne kadar

kulağa çok büyük bir olay değilmiş gibi gelse

de, müzikle az da olsa ilgiliyseniz (bir din-

leyici olarak bile), şarkının sözlerinin hecelerinin

şarkının ritmine göre yapısını elde ettiğini bilirsiniz

veya farketmişsinizdir. Giriş bölümünde bah-

settiğim gibi şarkının davul ritmi de Fibonacci

dizine uygun olarak değişiyor, zaten değişmeseydi

vokaldeki hece farklılıkları hece-ritim uyumsuz-

luğu yüzünden şarkıyı dinlerken bize rahatsızlık

verirdi. Sol tarafta şarkının davul notalarının

bir kısmını görüyorsunuz, orada değişen ritimleri

siz de görebilirsiniz. Dolayısıyla şarkıda Danny

Carey’den (Tool’un davulcusu) alışılagelmişin dışında bir davul ritmi dinliyoruz.

Şarkının nakaratında ritmin 9/8, 8/8 ve 7/8 şeklinde ilerlediğini görüyoruz. Bu da

bütün olarak düşünürsek bize 987 sayısını veriyor. 987 de Fibonacci sayılarından birisi.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, ...
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Şarkıyla ilgili başka bir ayrıntı ise vokal Maynard J. Keenan’ın şarkıyı söylemeye

1 dakika 37. saniyede başlaması. Yani bu da yaklaşık olarak 1.617 dakika ediyor. Giriş

bölümünde altın oranın yaklaşık olarak 1.618 olduğundan bahsetmiştim. Aynı zamanda

biraz düzenleme yapıp 1:37 dakikayı 13:7 gibi düşünürseniz, yedinci Fibonacci sayısının

13 olduğunu farkedebilirsiniz. Ayrıca şarkının her verse’ü (söz olan kısmı) 55 saniye

uzunluğunda. 55 sayısı da Fibonacci sayılarından biri.

Matematiksel olarak yapılar yeterince şaşırtıcıyken, şarkıda sözlerle birlikte de-

rin anlamlar ortaya çıkıyor. Mesela şarkının ilk kısmında siyah, beyaz, kırmızı ve sarı

renklerini duyuyoruz. Bu renkler, ”magnum opus” denilen simyadaki ”felsefe taşı”nın

oluşumunun aşamalarındaki renkler. Bu sözler muhtemelen felsefe taşındaki simya aşama-

larına atıfta bulunuyor.

Şarkının sonuna gelecek olursak, ”riding the spiral”. Spiral aslında altın oranın

kendisi. İnsan yaratıcılığını doğal dünyaya bağlayan Fibonacci dizisi, altın oranla, dışa

doğru genişliyor ve her sayıyla daha da büyüyor. Bu yüzden Lateralus, gerçek bir mo-

dern şaheser. Lateralus, sözleri ve müziğiyle aslında evrenin dokusuna bağlı. Lateralus,

evrenin ilk anından beri var olan ve insanlıktan sonra da var olmaya devam edecek

kavramların bir yansıması aslında. Derin ve zamansız...

Ahmet Çoban

https://about.me/ahmetc2861
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VERİ BİLİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Harvard Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre 21. Yüzyılın en seksi mesleği veri bilimi. Peki veri 

bilimini bu kadar gizemli ve çekici yapan üstüne üstlük en seksi mesleği dedirten şey nedir? Bu yazıda 

veri ve veri biliminin ne olduğundan, veri bilimcinin sahip olması gereken niteliklerden ve yaşam 

döngüsünden ve de veri biliminin Türkiye’deki ve dünyadaki konumundan bahsedeceğim. 

Veri, işlenmemiş ham bilgi anlamına gelmektedir. 2009’da yapılan araştırmaya göre 2020 yılında, 

2009’daki veri miktarının 44 katı olacağı söylenmiş ve bu tahmin 2011 yılında 50 kata kadar artmıştır. 

Günümüzde var olan teknoloji sayesinde her saniye dünyadaki veri miktarı artıyor. Var olan veri 

miktarını tam olarak mümkün olmasa da depolanan veri miktarı yaklaşık değerler olarak 

hesaplanabiliyor. ABD’de bulunan Güney California Üniversitesi’ne (USC) göre tüm dijital bellek ve 

analog cihazları kullanılarak tüm dünyada toplam 295 EB’lık (exabyte) verinin depolanabileceğini 

hesaplanmış. 1 EB’ın 1 milyar GB’a eşit olduğunu da söyleyelim. Science Express adlı dijital dergide 

yayınlanan çalışmada, dünyadaki depolama kapasitesinin her üç yılda iki katına çıktığı da belirtildi. 

Dünya üzerindeki tüm bilgisayarlar bir araya geldiğinde, bir saniye içinde 6,4 x 1018 adet işlem 

yapabileceği belirtiliyor. Eğer bu kadar işlemi bir kişi yapmaya çalışırsa, Büyük Patlama’dan bu yana 

geçen zamanın (yaklaşık 14 milyar yıl) 2200 katı kadar zaman alacağı hesaplanmış. Veri hakkındaki bu 

bilgiler sizlere verinin büyüklüğü hakkında yeterince fikir vermiştir. 

https://www.worldometers.info/tr/ sitesinden bazı verilerin artışını görebilirsiniz.  

Verinin bu şekilde arttığı dünyada herkes bu verinin çok önemli bir bilgi kaynağı olduğundan 

bahsediyor. İşte burada veri bilimi mesleği de büyük önem kazanıyor. Peki bizler veriden ne gibi 

bilgiler ulaşmayı amaçlıyoruz?  

1) Veriden geçmişe, şimdiye ve de geleceğe dair faydalı bilgilere ulaşmak. 

2)Var olan veri sayesinde daha önce karşılaşmadığımız bir şeye denk geldiğimizde onu 

anlamlandırmak. 

Veri biliminin formel bir tanımı yok. Fakat fikir vermek için her yerde görebileceğiniz yaygın bir venn 

şemasını sizlere göstermek istiyorum. 

 

 

https://www.worldometers.info/tr/


 

Veri bilimci için Josh Wills şöyle bir tanımda bulunuyor: 

“Bir programcıdan çok istatistik bilen, bir istatistikçiden çok programlama bilen kişiye veri bilimci 

denir.” 

Veri bilimi bir soruyla başlar (Neyi bilmek istiyorum?). Bir soru sorduğunuzda yeni veri toplayıp 

toplamamanız gerektiğine de karar verirsiniz. Ve bu veriden doğru bir sonuç elde edip etmediğinizi 

deneysel bir şekilde değerlendirirsiniz. 

Veri bilimi aslında kendi başına bağımsız bir alan olmaktan ziyade bilgisayar bilimi, matematik ve 

istatistik ve de iş stratejisi alanlarının bileşimidir. Veri bilimini oluşturan bu bileşenlerden bahsetmek 

istiyorum. 

1) İstatistik: Modern veri bilimi, dünyanın istatistiksel modellenmesi üzerine kurulmuştur. 

Çözmek istediğiniz problemleri birer istatistiksel model halinde ifade ederek optimum 

parametreler üzerinden problemlerin çözümüne ulaşmayı hedefler. Bu da günümüzde 

Makine Öğrenmesi teknolojisiyle yapılır. 

Makine Öğrenmesi: Bilgisayarların açık ve doğrudan bir şekilde programlanmadan bir görevi 

yapmayı deneyim yoluyla öğrenmelerini amaçlayan disiplindir. 

2) Bilgisayar Bilimi: Bu konuda çokça tartışma ve yorum bulunsa da veri bilimi için en çok önem 

teşkil eden 2 programlama dili vardır: R ve Phyton. Hangi dili kullandığımız fark etmeksizin 

veri biliminde programlama şu amaçlar için kullanılır: 

a) Veriyi veri tabanından çekmek 

b) Veriyi manipüle etmek 

c) Veriyi görselleştirmek 

d) Veri üzerinde matematiksel işlemler uygulayarak tanımlayıcı istatistik üretmek 

e) Makine öğrenmesi algoritmaları 

f) Modelleri veri ile eğitmek 

g) Modelleri üretim sistemlerine aktarmak ve canlı tutmak 

3) Alan Bilgisi (İş Stratejisi): Birçok veri bilimcinin en sık karşılaştığı problemlerden biridir. Veri 

biliminin iş dünyasında yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen veri bilimciler doğal olarak 

tüm iş alanlarına hâkim olamamaktadır. Bu da veriyi doğru analiz edememeye neden olabilir. 

Mesela çalıştığınız alanda uzmanlık bilgisine sahip değilseniz veri sizi yanıltabilir. Anlamsız iki 

istatistik birbiriyle yüksek korelasyona sahip olabilir. Burada veri bilimcinin aslında iyi bir 

sezgi yeteneğine sahip olmasını da gerektirir. 

Veri biliminde bir projeyi gerçekleştirirken veri bilimci tekrar eden bir süreci gerçekleştirir. Biz buna 

Veri Bilimi Yaşam Döngüsü diyebiliriz. Kısaca bu döngüden bahsedeceğiz: 

1) Verilen işi ve projeyi anlamak 

2) Veriyi veritabanından işlemek (Veri Madenciliği) 

3) Veriyi temizlemek 

4) Veriyi keşfetmek 

5) Veriyi anlamlandırmak 

6) Öngörü modeli oluşturmak 

7) Veriyi görselleştirip sunmak 

Şimdi sizlere veri bilimi ile ilgili dünyadan ve Türkiye’den bazı istatistikler paylaşacağız. 



Yapılan araştırmalara göre 2019 yılında tipik bir veri bilimcinin nitelik ve özellikleri şunlar: 

1) %69 Erkek 

2) En az 2 dil biliyor 

3) %73 Phyton veya R programlama dillerinden en az birini biliyor  

4) %74 Master/PhD  

5) 2-3 yıl veri bilimi iş tecrübesi 

Ayrıca veri bilimcilerin %34’ü bilgisayar biliminden, %27’si matematik, istatistik ve işletme 

alanlarından, %24’ü de diğer alanlardan oluşmakta. 

Veri bilimci ile ilgili en çok merak edilen konuların başında maaşları geliyor. USA’da yüksek lisans 

seviyesindeki ortalama bir veri bilimcinin maaşı yıllık 110.000$ ile 120.000$ arasında değişmektedir. 

Türkiye’de ise aylık 5750₺ ile 11.500₺ arasında değişmektedir. 

Veri bilimi ile ilgili Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde bir eğitim yok. Yüksek lisans 

düzeyinde ise birkaç üniversite daha ilk adımları atmış durumda. Dünyada önde gelen üniversitelerin 

de bulunduğu birçok lisans ve lisansüstü programları bulunmakta. Sizlere bu programların bulunduğu 

bir internet sayfasını paylaşıyorum: http://datascience.community/colleges 

Bunların dışında Veri bilimi ile ilgili daha çok bilgi edinebilmek için online kurslar bulabilirsiniz. 

Coursera, Udemy gibi online kurs sitelerinde veri bilimi ile ilgili dersler bulunmakta. Ayrıca veri 

biliminde projeler genellikle bir ekip çalışması olarak yürütüldüğünden dolayı bu alanda topluluk 

siteleri çok fazla gelişmiş durumda. Bunların en başında https://www.kaggle.com/ geliyor. Açık 

kaynak olmasından dolayı çokça tercih ediliyor. Ayrıca veri bilimi ile alakalı her türlü bilgiyi 

edinebileceğiniz kursları mevcut. Bununla birlikte birçok veri bilimi yarışmaları düzenleniyor ve online 

bir şekilde veri bilimi çalışmaları yürütülüyor. www.medium.com sitesinde de veri bilimi ile alakalı 

çok faydalı makaleler bulabilirsiniz. Sizlerle birkaç tane daha site paylaşacağız: 

www.datasciencecentral.com  

www.ibm.com 

www.datascience.com    

Kaynakça: https://medium.com/@alexcastrounis/what-is-data-science-and-what-does-a-data-

scientist-do-38c23bca3cd7 

https://medium.com/@hellomeets/what-is-data-science-and-why-it-is-the-future-a069670704ca 

https://shiftdelete.net/dunyada-ne-kadar-bilgi-var-27154 
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