
AL HSAN KARA’DAN ÖRNEKLEMELER

Çal man n ilk k sm  13.983.816 kolonluk ana listeyi filtreler yada keyfi guruplama
bölümünde olu turmak.Gerçi bu olu turma i lemine gerek duymadan yapaca z guruplama
tercihlerinden sonra direkt olarak elenmi  halde olu turulabilir.Ben daha anla r olmas  için
bu yolu seçtim.

daki say  s rlar  kullan n tercihine ba  olarak istenildi i gibi al nabilir,biz
burada ba lang ç a amas  olarak tutabilirli i yüksek tutmak istiyoruz. lk önce tutabilirli i
yüksekten ba lay p,listemizi azaltmak istedikçe tutabilirli i dü ürüp,listemizi küçültece iz.
Bu çal may  tamamen tamamlad zda, ayet tutabilirli i daha yüksek olsayd  diye
dü ünecek olursak ayn  çal malar  tekrar yapmamak için, oldukça s k yedekleme yap p sonra
yedeklerimizin istedi imiz herhangi birinden yeni çal malar ba latabilece iz.

Say  s rlar :
Çekili ten sonra s raya koyulmu
Say  yada top s ras     Alt s   Üst s
 1 nci say  (top)   1   19
 2 nci say   (top)   2   29
 3 ncü say  (top)   6   38
 4 ncü say  (top)   12   44
 5 inci say  (top)   21   48
 6 nc  say   (top)   31   49
Ben oldukça tutabilir s rlarla ba lam  oluyorum,tabiî ki say  s rlar  herkesin kendi tercih
edece i bir eydir.

imdi bu say  s rlar  olu tural m:Keyfi guruplamada,
1 den 19 a kadar i aretleyip 1-2-3-4-5-6 top girebilir i aretleyelim
1 den 29 a kadar i aretleyip 2-3-4-5-6 top girebilir i aretleyelim
6 dan 49 a kadar i aretleyip 4-5-6 top girebilir i aretleyelim
1 den 38 e kadar i aretleyip 3-4-5-6 top girebilir i aretleyelim
12 den 49 a kadar i aretleyip 3-4-5-6 top girebilir i aretleyelim
1 den 44 e kadar i aretleyip 4-5-6 top girebilir i aretleyelim
21 den 49 a kadar i aretleyip 2-3-4-5-6 top girebilir i aretleyelim
31 den 49 a kadar i aretleyip 1-2-3-4-5-6 top girebilir i aretleyelim

Elbette hepsini aktif seçip ayr ca skorloto listesini ele ve tüm aktif guruplar  kullan
seçeneklerini i aretli hale getirece iz.Sonrada uygula diyece iz.Bu kadar basit.
 Bu guruplamalar sadece yukardaki say  s rlar  içindir.Kendi belirleyece iniz say

rlar  için belirledi iniz say lara göre guruplama yapman z gerekmektedir.
 Oldukça yüksek hatta çok yüksek tutabilirli e sahip bir say  s rlamas  yapt z
için 11.833.756 kolon kalm  oldu.

8 li kal p (tercihe ba  daha de ik kal plar uygulanabilir)
Sekizli kal p yada alt ya bölme dedi imiz i lem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 En fazla üç top
10 11 12 13 14 15 16 17  En fazla üç top
18 19 20 21 22 23 24 25  En fazla üç top
25 26 27 28 29 30 31 32  En fazla üç top
33 34 35 36 37 38 39 40  En fazla üç top
41 42 43 44 45 46 47 48 49 En fazla üç top



Dikkat edilirse 25 iki defa yaz lm  ve birinci bölüm ile alt nc  bölüm birer say  fazla yaz lm
durumdad r bunun sebebi 49 un alt ya tam alt  e it say ya bölünememesidir,fakat bu bizim
için bir avantajd r çünkü zaten birinci ve alt nc  bölümler s r bölümler olduklar  için di er
bölümlere oranla üçüncü ve dördüncü say lardan her zaman isabet almad klar  bu nedenle
daha az say  girmesi ola an olan bölgelerdir.Bu durumu avantaj za çevirmek için orta
bölümlerde yirmi be i iki defa yazarak fazlal  da bir ve alt nc  bölümlere vererek daha
avantajl  duruma getirmi  oluyoruz.

imdi keyfi gurup lama k sm nda,her bölümü bir guruba yazarak 0,1,2,3 top girebilir
olarak i aretleyip,listeyi eleme ve aktif seçeneklerini unutmadan.Tüm aktif guruplar  kullan 
da i aretleyerek listemizi eliyoruz.
 Bu hususta önemli bir hat rlatma yapacak olursam: imdiye kadarki seçenekler
tamamen benim örnekleme amac yla yapm  oldu um tercihlerdir ve elbette tutabilirli i a
bir ekilde yüksek tutuldu u için kalan kolon say lar  oldukça yüksek olacakt r.Herkes kendi
girmek istedi i risk oran nda tercihlerini yapabilir.Unutulmamal  ki girilen risk ne kadar
yüksek olursa o kadar az kolon kalacakt r.

imdide sekizli kal n birer bölümüne üçer top girip di er bölümlerin bo
kalmas  önleyelim.Aç klayacak olursak:Alt  bölümün sadece iki bölümüne üçer top girip
di er dört bölümün bo  kalmas  a  y lmal  bir sonuçtur.Loto yada benzeri çekili lerde

 düzenlilik oldu u kadar a  düzensizlikte ç kmas  zor ihtimallerdir.Ben burada yine
sadece örnek olmas  bak ndan seçimimi iki bölüme üçerden alt  top girmeyip iki bölüme
toplam olarak be  girebilir seçiyorum.Elbette bu seçimde tamamen kullan n tercihine
kalm r.Zaten Erdo an Tan n program n en güzel yönlerinden biride bu
de ilmidir?Kullan  program n menülerine hapsetmeden yüzlerce seçene i kullan n
kendi kendine olu turabilmesini sa yor.

lemi yapabilmek için
Birinci bölümdeki say larla ikinci bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip
0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
Birinci bölümdeki say larla üçüncü bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip
0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
Birinci bölümdeki say larla dördüncü bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip
0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
Birinci bölümdeki say larla be inci bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip
0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
Birinci bölümdeki say larla alt nc  bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip
0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
kinci  bölümdeki say larla üçüncü bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip

0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
kinci  bölümdeki say larla dördüncü bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip

0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
kinci  bölümdeki say larla be inci bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip

0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
kinci  bölümdeki say larla alt nc  bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip

0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
Üçüncü bölümdeki say larla dördüncü bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip
0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
Üçüncü bölümdeki say larla be inci bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip
0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
Üçüncü bölümdeki say larla alt nc  bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip
0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.



Dördüncü bölümdeki say larla be inci bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip
0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
Dördüncü bölümdeki say larla alt nc  bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip
0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.
Be inci bölümdeki say larla alt nc  bölümdeki say lar  bir arada bir gurup olarak girip
0,1,2,3,4,5 top girebilir i aretliyoruz.

Tabiî ki hepsinde > aktif <seçenegini unutmuyoruz.Di er seçenekleri her seferinde
belirtmeme san m u andan itibaren gerek kalmam r.Son kontrollerimizi yap p listemizi
eliyoruz. 11.679.951 kolon

Pe  pe eleri elemek:
1,2,3,4 veya 23,24,25,26 gibi dört pe  pe e li kolonlar zaman zaman loto sonuçlar nda

ksa da olas  oldukça dü ük sonuçlard r.Program menülerinde benzer alternatifler
bulunmakla birlikte,program bu konuda da kullan  tercihlerine tamamen aç k.Ben bu
konuda yüksek tutabilirlikten biraz uzakla p 1,2,3 veya 21,22,23 gibi üç say n pe  pe e
geldi i,üç pe  pe e li kolonlar  eleyece im,çünkü:Üç pe  pe e li bir sonuç gelse bile benim iki
pe  pe e li kolonlar m halen olaca  için ve iki pe  pe e li kolonlar n her üç say  da ayr
ayr  kapsayanlar  sadece bir topluk ans  yok edece i,bundan dolay  da be  tutma ans
halen devam ettirece i için bence fazla bir önemi yok.Zaten oynad z hafta hemen alt
tutturmay  umarak bir liste elde etmeye çal mak,dü ece imiz en büyük hata olur.
 E er iki say dan fazla pe  pe e yi elemek isterseniz uygulanacak yöntem ayn
olaca ndan kaç pe  pe e yi elemek isterseniz a daki yöntemi kendinize göre
uygulamal z.Yöntem gayet basit:

Keyfi guruplamada
 1,2,3  say lar na  0,1,2 girebilir
 2,3,4 say lar na  0,1,2 girebilir
 3,4,5 say lar na  0,1,2 girebilir
 4,5,6  say lar na  0,1,2 girebilir
 5,6,7 say lar na  0,1,2 girebilir
 6,7,8 say lar na  0,1,2 girebilir
 7,8,9 say lar na  0,1,2 girebilir
 8,9,10 say lar na  0,1,2 girebilir
 9,10,11 say lar na  0,1,2 girebilir
 10,11,12 say lar na  0,1,2 girebilir
 11,12,13 say lar na  0,1,2 girebilir. eklinde  49 tamamlan ncaya kadar devam ederek
gerekli i aretleri kontrol ederek listeyi eliyoruz. 11.376.561 kolon
Üç pe  pe e leri elemekle otamatikman dört,be  ve alt  pe  pe e ler elenmi  olur

 Özellikle ve önemle belirteyim burada örnek çal may  13983816 kolonluk ana liste
ile yapmam z program n istenen her boyutta çal maya uygun oldu unu belirtmek için
yap lm r.

Elbette çok yüksek kolon say lar yla kimsenin oynayamayaca  muhakkakt r.Herkes
kendi tercihleri do rultusunda listeler üzerinde çal malar yapabilir.

Yukarda kulland z say  s rlar  sadece örnek vermek içindi.Siz kendiniz,
 Birinci say  olarak kaç?Kaç defa ç km ?
kinci say  olarak kaç?Kaç defa ç km ?

Üçüncü say  olarak kaç?Kaç defa ç km ?
Dördüncü say  olarak kaç?Kaç defa ç km ?
Be inci say  olarak kaç?Kaç defa ç km ?



Alt nc  say  olarak kaç?Kaç defa ç km ?
Kayd  tutarak size uygun gelen say  s rlar  kendiniz tespit edebilirsiniz.

daki gibi bir çal may  kendi tespitleriniz dahilinde yapabilirsiniz.

% 95 ve üstü tutabilirlik ile tepit edilen say  çal ma alanlar

Yukardaki çal man n çok daha farkl lar  kendi yarat  gücünüz oran nda daha
de ik ekillerde ve tutabilirlik oranlar nda yapabilirsiniz

Yukardaki gibi bir durumda say  s rlar z.Alttaki gibi olur.
Kaç nc
say (top)

Alt s  Üst s  Say  merkezi Tutabilirlik

       1      1      23      1 %95 ve üstü
       2      3      30      16-17 %95 ve üstü
       3      6      38      22 %95 ve üstü
       4      12      44      28 %95 ve üstü
       5      20      47      33-34 %95 ve üstü
       6      27      49      49 %95 ve üstü

Say  s rlamalar n nas l uygulanaca  daha önce aç klam m.
Bu konuyu tekrar ele almam n as l nedeni,ortak kullan lan alanlard r.Üstteki ema

incelendi inde:

kili ortakl klar Genel ortak alan=3 den 47 e kadar
1 nci say  ile 2 nci say  ortaklar 3 ten 23 e kadar
1 nci say  ile 3 nci say  ortaklar 6 dan 23 e kadar
1 nci say  ile 4 nci say  ortaklar 12 den 23 e kadar
1 nci say  ile 5 nci say  ortaklar 20 den 23 e kadar
1 nci say  ile 6 nci say  ortaklar yok
2 nci say  ile 3 nci say  ortaklar 6 dan 30 a kadar
2 nci say  ile 4 nci say  ortaklar 12 den 30 a kadar
2 nci say  ile 5 nci say  ortaklar 20 den 30 a kadar
2 nci say  ile 6 nci say  ortaklar 27 den 30 a kadar



3 üncü say  ile 4 üncü say  ortaklar 12 den 38 e kadar
3 üncü  say  ile 5 nci say  ortaklar 20 den 38 e kadar
3 üncü  say  ile 6 nci say  ortaklar 27 den 38 e kadar
4 üncü say  ile 5 inci say  ortaklar 20 den 44 e kadar
4 üncü say  ile 6 nc  say  ortaklar 27 den 44 e kadar
5 inci say  ile 6 nc  say  ortaklar 27 den 47 ye kadar

Çizelgeyi inceledi imizde,ikili ortakl klar n hepsini kaps yan ortak alan n 3 ile 47
aras  oldu u görülür.Elbette sizin kendi almak istedi iniz risk oran na göre bu de erler
de ecektir,bunu bilmenizde yarar var ben sizlere sadece örnek olmas  aç ndan bu say lar
ve degerlendirmeyi sunuyorum.

Üçlü ortakl klar Genel ortak alan=6 dan 44 e kadar
1,2 ve 3 üncü say (top) ortaklar 6 dan 23 e kadar
2,3 ve 4 üncü say  ortaklar 12 den 30 a kadar
3,4 ve 5 inci say  ortaklar 20 den 38 e kadar
4,5 ve 6 nc  say  ortaklar 27 den 44 e kadar

Dörtlü ortakl klar Genel ortak alan=12 den 38 e kadar
1,2,3 ve 4 üncü say  ortaklar 12 den 23 e kadar
2,3,4 ve 5 inci say  ortaklar 20 den 30 a kadar
3,4,5 ve 6 nc  say  ortaklar 27 den 38 e kadar

Be li ortakl klar Genel ortak alan=20 den 30 a kadar
1,2,3,4 ve 5 inci say lar n ortaklar 20 den 23 e kadar
2,3,4,5 ve 6 nc  say lar n ortaklar 27 den 30 a kadar

Alt  ortakl klar
Tutabilirli i % 95 e kadar inebilen say  çal ma alan na göre alt  ortakl klar

yoktur(Son 518 sonuca göre)

Bu çal may  niye yapt k?
 E er 49 say  azaltmak ve dolay yle listemizi küçültmek istiyorsak,ikili
ortakl klarda inceledi imiz duruma göre 1,2 ve 48,49 sadece birinci ve alt nc  top olarak

kma olas  var fakat di er say lar n ikinci,üçüncü,dördüncü,be inci top olarak ç kma
ihtimalleri daha fazla.Örne in be li ortakl klardaki genel ortak alan na giren 20 ile 30
aras ndan herhangi bir say  ç karmaktansa 1,2,48,49 dan herhangi birini yada birkaç

karmak çok daha fazla avantajl .Bunu u ekilde aç klamaya çal ay m:Farzedin iki say
karmak istiyoruz.1 ve 2 yi ç kard k,birinci say  1 gelirse ikinci say n 2 gelme ihtimali

oldukça dü üktür.Böylece ç kard z say n birini kaybedersek di erini kaybetme riskimiz
sadece bir topluk çekili tedir.Fakat 22 ile 28 i ç kard  varsayal m:22 birinci say  olarak
gelebilece i gibi be inci say  olarak ta gelebilir ve yirmi ikinin ikinci top olarak geldi ini
varsayal m,e er 28 de gelirse be ans z kaybolacakt r ve 28 in 3 üncü,4 üncü,5inci veya 6
nc  olarak gelme ans  vard r.Ç kard z say n gelmesi demek bizim listenin tutmamas

demek olaca ndan,gelme ans  yüksek olanlar  elemememiz gerekir.
 Ayn ekilde biraz daha fazla riskle daha fazla kolon azaltmak istersek:üçlü
ortakl klardaki incelemeye göre hareket edebiliriz.Üçlü ortakl klara göre 6 ile 44 aras ndaki
say lar n gelme ihtimali d nda kalanlara göre daha çoktur.
 Bu olay be li ortakl klarda genel ortak alan olan 20 ile 30 aras ndan hiçbir say

karmamam  f ldam yor mu?Elbette dörtlü ortakl klara giren say lar  da mümkün
oldu unca ç karmamak gerekiyor.



 Elbette bununla bitmiyor,hiçbir say  ç karmadan,tüm say lar olsun ancak 6 say n
çal ma alan  daraltal m,böylece toplam kolon say z az olsun istersek,üçlü ortakl klara
göre 6 ile 44 aras nda 39 say  var,kendimize 39 say k gezer bir sistem yaparsak 39 say ktan
çok fakat 44 say ktan az kolon tutan bir listemiz olur.

ayet okuyuculardan talep gelirse (tabi beni ciddiye alanlar için),gezer sistemin
ayr nt lar na ilerdeki yaz lar mda de inmeye çal m.Takdir edersiniz ki ortak bir tan mlama
diline sahip olmayan loto gibi bir konuda anlat m güçlü ü ya yorum.Bu nedenle her konunun
detay na giremiyorum.

Bu çal madan ayr ca alt  topun ayn  anda alt  ortakl klara giremedi ini dolay yle
be li ortakl klar n ortak alan na alt n da ayn  anda girme ihtimalinin çok  dü ük oldu unu
görerek,bu tip kolonlar n elenmesi gerekti ini kolayl kla anlar z.

Burada esas püf noktas  dörtlü ortakl klardad r. Dörtlü ortakl klardaki sizin girmek
istedi iniz risk oran na göre alt  da ayn  anda giremez yap labildi i gibi,dörtlü ortakl klara
ba ml  gezer sistemler (listeler) yap labilir.

Alt  da ayn  anda giremez yap lacaksa yukar daki çal may  daha dü ük tutabilirlikle
yapmak gerekir.Örnek olarak:%95 civar nda tutabilirli i olan dörtlü ortakl klar n ortak alan
12 ile 38 aras  yerine çok daha dü ük tutabilirli i olan 16 ile 35 veya 17 ile 34 gibi ortak
alanlar veren dörtlü ortakl klar için gereken tutabilirlikler uygulanmal r.Çünkü tutabilirli i
yüksek olan ortakl k de erlerine göre yap lan böyle bir i lem ters orant  olarak tutabilirli i
çok dü ük kolonlar verir(sadece böyle bir i lemde).Verdi im örnekler mutlaka yap lmas
gerekenler de il,sadece örneklemek için verilmi  de erlerdir.Ben sadece bu elemelerin
nedenini aç klamaya çal m.

Baz  ortak alanlara alt  topun ayn  anda girmesi imkans z oldu u kadar alt n da
ar da kalmas  da imkans zd r.

Bir ba ka konu olarak topyekün listenin çal ma alan na dikkatinizi çekmek isterim.
daki örnek sadece bilgilendirme amaçl r siz kendi tercih etti iniz s rlar

kullan z.
er birinci say  ile alt nc  say  aras nda daima belli bir aral ktan daha fazla olsun

toplar n hepside dar bir alana s mas n istersek, yapmam z gereken gayet basit:
 Öncelikle istedi imiz en dar mesafeyi tespit ederiz.elbette bu da tamamen sizin ki isel
tercihiniz dahilinde olacakt r ben burada örnek olarak 32 say k bir alana alt  topun hepsi ayn
anda s mas n seçene ini yaz yorum.

 Keyfi guruplamada her bir gurup için
1 den 32 ye kadar i aretleyip 0,1,2,3,4,5 top girebilir
2 den 33 e kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
3 den 34 e kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
4 den 35 e kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
5 den 36 ya  kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
6 dan 37 ye kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
7 den 38 e  kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
8 den 39 a  kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
9 dan 40 a kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
10 dan 41 e kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
11 den 42 ye kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
12 den 43 e kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
13 ten 44 e kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
14 ten 45 e kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
15 ten 46 ya kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
16 dan 47 ye kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir



17 den 48 e kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir
18 den 49 a kadar i aretleyip   0,1,2,3,4,5 top girebilir

eklinde i aretledikten sonra gerekli i aretleri kontrol edip listeyi eletti imiz zaman geride
sadece 32 say  içine s mam  kolonlar kalacakt r.Elbette her çal man n sonunda isterseniz
yan na bir aç klama yaz p liste yedeklerinizi alabilirsiniz.Ayn  zamanda elbette gurup
dosyalar  da yedekleyebilirsiniz.
 Oldukça zahmetli bir u ra tan sonra olu turdu unuz gurup dosyas  bir ba ka
çal mada kullanabilmeniz için yedeklemeniz iyi olmaz m  ?

Örne in en fazla bir adet pe  pe e olsun ayn  kolonda ikinci pe  pe e olmas n
isterseniz bu i lemi yapabilmek için 1080 adet gurup olu turman z gerekiyor.Bu 1080 gurubu
olu turduktan sonra yedeklerseniz ,ba ka bir çal mada ayn  gurup dosyalar na ihtiyaç
duydu unuzda yede inizden al p kullanabilirsiniz.

Say  çal ma alanlar  tespit çal mam zda,say  merkezlerinden bahsettik.Say
merkezlerinin kendi tercih edece iniz bir miktarda,örne in iki alt  iki üstü gibi say lar n
olu turdu u bir say  gurubuna alt  say n alt n da ayn  anda girmeyece ini
varsayarsak,böyle bir say  gurubunun olu turdu u alt lar  yasak alt  olarak kabul etmemiz
mümkündür.Zannederim bunun nas l yap laca  anlatmama gerek yoktur programa biraz
al ktan sonra eminim benim verdi im örneklerden çok çok fazlas  kendiniz
yapabileceksiniz.

Belli bir tutabilirli e göre etki alanlar  ve çal ma alanlar na de inmi tim. imdide
matematiksel olarak olmas  gereken say  merkezlerine göre inceleyelim.

Görüldü ü gibi matematiksel olan merkezlerle ç kan sonuçlar n çok az say daki çok
sapk n olanlar  yok farz edersek, lacak kadar bir ahenk oldu unu görürüz.

Simetrik kolonlar:Üçer say  simetrik veya iki er say  simetrik,hatta tercihe ba  olarak
birer say  simetrik olanlar  elemek gerekebilir.Bir alt daki 25 ten küçük üç topla 25 ten



büyük 3 top birbirlerinin simetri i olabilir.Örnek olarak 1,2,3,47,48,49 simetrik bir
kolondur.Ayn  zamanda say lar simetrik olmayabilir fakat aral klar simetrik olabilir.Örnek
olarak 1,2,3,27,28,29 veya 1,4,9,22,25,30 Böyle bir sonuç ç kabilir veya ç kamaz o sizin
kendi tercihiniz.En az ndan ben unu hat rlatmak isterim.Erdo an Tan’ n “Tesadüfler düzenli
olamaz.”Sözü birçok manada de erlendirilmelidir.Sonuçlar n belli bir s rayla gelemeyece ini
ifade etti i gibi,ayn  zamanda gelen sonucunda düzenli bir alt  olamayaca  en az ndan
alt n da ayn  düzenlilikte olamayaca  ifade eder.Bu konuda ben,k rk y lda bir,belki

kabilecek bir sonuç için ahsen listemi kalabal k kolonlarla doldurmak istemem. Biraz
dü ünürseniz 13983816 kombinasyonun içinde ne kadar çok simetrik kolon olabilece ini
anlayacaks z. Fakat maalesef programda simetrik kolonlar n kolay eleme yöntemi yok.Biraz
zorlanarak uzun yoldan,liste listeye çak rma yöntemiyle elemek zorundas z.

Evet loto bir ans i idir,fakat 13983816 kolonun hepsi asla ans de ildir.lotonun ¾ ü
bilim,1/4 ü anst r diyebiliriz.Elbette tamamen bilimsel bir halde,birkaç ay ayn  listeyi sürekli
oynamakla alt  tutturmak mümkün.O zaman niye tutturam yoruz?Bir kaç ayda verece imiz
para,alaca z ikramiyeden fazla oldu u için tutturam yoruz.Peki o zaman bunun neresi
bilim diyenlerinizi duyar gibiyim,neresi bilim öyle aç klamaya çal ay m:E er
oynayacaksak,mümkün oldu u kadar tutma olas  yüksek olan kolonlar  oynay p, ans
iyi kullanmakt r. anst r deyip tutma olas  sonsuzda bir olan kolonlar  oynamak, ans
de ildir. te bilim buras imdilik lotoya bilimsel yakla mla tutacak kolonlar  bilemiyoruz
fakat,hangi kolonlar n ne kadar tutma olas  oldu unu ve özellikle hiç tutma ihtimali
olmayanlar  bilebiliyoruz.Bu kadar çok biliyorsan sen niye tutturmuyorsun diyenlere u
kadar  söyleyeyim.Maddi durumum elvermedi i için,arada bir,küçük miktarlarda oynad m
halde,iki sefer be  tutturdum.

Erdo an Tan beyin program yla ,(baz lar  önceki yaz lar mda bahsettiklerim
gibi),daha yüzlerce eleme i lemi yapmak mümkün ben sadece birkaç örnek verdim.Üstelik
verdi im örnekler sadece keyfi guruplama bölümüyle ilgili olanlard .Program n menülerinde
do rudan yapabilece iniz birçok elemeler var onlar  zaten ilk bak ta kendiniz görecek ve
anlayacaks z.
 F rsat buldukça ba ka örneklerde vermeye çal aca m.Elbette benden çok daha fazla
bu konuda çal malar  olanlar olabilir.“Bunlar zaten basit eyler,bunlar  yazmana gerek
yok.”Diyenler olabilir,fakat ben Erdo an Tan beyin program yla yeni tan an baz
arkada lar n program  daha çabuk tan yabilmelerine bir olanak sa lamak istedim.

Ancak Erdo an Tan beyin özellikle skorloto 2005 versiyon 7 veya tamam yla ayn
özelliklerini bar nd ran bir versiyonu için,baz  i lemleri nas l yap labilece i hakk nda
sorular z olursa,zaman buldukça yan tlamaya çal m.Erdo an Tan yay nlad  sürece
ba ka sitelerde yada forumlarda aç klama aramay z.Onun yapt  program sayesinde birkaç
örnek vermeye çal m yüzlerce i lemleri yapabiliyoruz,ben ahsen huzurlar zda tekrar
te ekkürlerimi borç bilirim.

Bu yaz ;Taraf mdan yada Erdo an Tan’dan izinsiz k smen veya tamamen ba ka
sitelerde yada yay n organlar nda yay nlanamaz.

3-Aral k 06
Ali hsan KARA


