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ÖZET
Bir topolojik uzayda, her bir elemanın uzayın yoğun bir alt uzayının elemanlarından oluşturulan dizinin
yakınsadığı nokta olarak ifade edilebileceği gerçeğinden hareketle Karl-Weiertrass [1], ℝ’ nin kompakt
altkümeleri üzerinde tanımlı polinomlar uzayı 𝑃[𝑎, 𝑏]’ nin, [𝑎, 𝑏] aralığı üzerinde tanımlı sürekli
fonksiyonlar uzayı 𝐶[𝑎, 𝑏]’ de yoğun olduğunu göstermiş, dolayısıyla kompakt kümeler üzerinde sürekli
her 𝑓 fonksiyonuna bir 𝑝𝑛 (𝑥) polinomlar dizisi ile (düzgün) yaklaşılabileceğini ifade ve ispat etmiştir.
Ancak topolojik metodlara dayanan bu ispat komplike ve uzun bulunmuş, dönemin birçok ünlü
matematikçisi tarafından kısa ve basit bir ispatı verilmeye çalısılmıstır. Bu matematikçilerden bazılarını
Carl Runge (1885) [2], Henri Lebesgue (1908) [3], Charles de la Vallée-Poussin, Lipot Fejér (1916) [4]
olarak söyleyebiliriz. Weierstrass yaklaşım teoreminin ispatı için verilen yöntemler olasılık teorisi, lineer
pozitif operatörlerle yaklaşım teorisi gibi bilimsel çalışma alanlarının doğmasına vesile olmuştur.
1912 yılında Segej N. Bernstein [5], Weierstrass yaklaşım teoriminin ispatı için sunduğu metod ile bugün
kendi ismi ile anılan Bernstein polinomlarını tanımlamıştır. Bernstein polinomları, Weierstrass yaklaşım
teoreminin ispatı açısından basit bir metod sunması haricinde, önemi 20. yy ortalarına kadar
anlaşılamamıştır. Fakat Paul de Faget’in Citroën firmasında ve Pierre Bézier’in Renault firmasında kendi
endüstriyel dizaynları için Bernstein polinomlarını kullanması ile, Bernstein polinomları matematikçiler
arasında popüler olmaya başlamış ve üzerine yoğunlaşan araştırmalar lineer pozitif operatörlerle
yaklaşım teori alanının doğmasına vesile olmuştur.
Seminerimizde lineer pozitif operatörlerle yaklaşım teorinin bu noktadan başlayan tarihsel sürecinden
bahsedecek, ve teori üzerine olan güncel çalışmalarımdan Voronovskaya tipli teoremler (noktasal
yaklaşım)’ in bazı yeni formları incelenecektir
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ABSTRACT
With the fact that an element of a topological space can be stated as a limit point of the sequence
composed by elements of a dense subset of it, Karl-Weiertrass [1] prove that 𝑃[𝑎, 𝑏]’ is a dense subset
of 𝐶[𝑎, 𝑏], hence he proved that there exists a sequence of polynomials 𝑝𝑛 (𝑥) which converges to 𝑓 ∈
𝐶[𝑎, 𝑏] uniformly in 𝑛. However such a proof was considered complicate and so long and a simple, short
proof of that was tried to present by many famuous mathematician of era. Some of those can be
mentioned as: Carl Runge (1885) [2], Henri Lebesgue (1908) [3], Charles de la Vallée-Poussin, Lipot
Fejér (1916) [4]. The all methods to prove Weierstrass approximation theorem conduced to form of the
theories: probability, approximation by linear positive operators.By a method to prove Weierstrass
approximation theorem presented by Sergej N. Bernstein [5] in 1912, he constructed a sequence of
polynomials which are called now as Bernstein polynomials. However, the importance of the polynomials
could not been understood till middle of 20th century. When Paul de Faget from Citroën firm and Pierre
Bézier’in from Renault firm used them in industrial design, Bernstein polynomials have been an active
area of researches which conduced to starting of approximation by linear positive operators.
In this talk, we shall mention the rest of historical process of the theory and shall examine some of my
recent results on the new forms of Voronovskaya theorems which are a method to examine pointwise
convergence of corresponding sequence.
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