Matematik Dünyas›, 2005 Bahar

Duyduk Duymad›k Demeyin!
Bu bölümde yer almas›n› istedi¤iniz her türlü duyuruyu bize yollayabilirsiniz. “Küçük ilanlar”
s›n›f›na giren ve kâr amac› taﬂ›yan duyurulardan ücret talep edilebilir. Dergide yay›mlanmas›
editörlerce do¤ru bulunmayan duyurular gerekçe gösterilmeden reddedilebilir.
Birinci: Bolu Atatürk Lisesi
‹kinci: Kahramanmaraﬂ S. Demirel Fen Lisesi
Üçüncü: Malatya Fen Lisesi
12 ilin birincisi olan okulumuza ikinci kez
1.500 YTL tutar›nda ayni yard›m yap›lacak olup,
okul tak›m›n› oluﬂturan dört ö¤rencimize, okul
müdürü ve rehber ö¤retmenlerine 1.000’er YTL
de¤erinde bir kese alt›n, birer adet yemek tak›m› ve
birer adet çatal-b›çak tak›m› hediye edildi.
Oyak Çimento Grubu Yönetim Kurulu Baﬂkan› Celal Ça¤lar, 2003’ten bu yana matematik yar›ﬂmas› düzenlediklerini vurgulayarak, matemati¤in önemini gündeme getirmek için TÜB‹TAK iﬂbirli¤i ile yar›ﬂmalar düzenlendi¤ini belirtti. Ça¤lar
ayr›ca bu y›l üçüncüsü tamamlanan yar›ﬂman›n geleneksel hale geldi¤ini ve önümüzdeki y›llarda da
sürdürülece¤ini söyledi.
Ayr›ca, Einstein’›n ilk teorilerini yay›mlamas›n›n 100’üncü y›l› olan 2005’in Einstein Y›l› olarak
kutlanmas› da, bu y›l düzenlenen Matematik Yar›ﬂmas›na farkl› bir anlam katmaktad›r. Ünlü fizikçi ﬂöyle demiﬂtir: Çocuklu¤umda yaﬂad›¤›m iki
önemli olay› unutamam. Biri, beﬂ yaﬂ›mdayken
amcam›n arma¤an› pusulada buldu¤um gizem; di¤eri on iki yaﬂ›ndayken tan›ﬂt›¤›m Öklid geometrisi. Gençli¤inde bu geometrinin büyüsüne kap›lmayan bir kimsenin, ileride kuramsal bilimde parlak
bir at›l›m yapabilece¤i hiç beklenmemelidir!
Geliﬂen ve h›zla de¤iﬂen dünyada ça¤daﬂ yaﬂamla iç içe olan matemati¤i sevdirmek için, ülkemizin gelece¤i olan çocuklar›m›zla organize etti¤imiz bu yar›ﬂman›n daha güzel yar›nlar getirece¤i
umuduyla duyurumuzu büyük önderimiz M. Kemal Atatürk’ün bir sözü ile bitiriyoruz: Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdü¤ü önermelerin
pekin olmas›n› ister; pekinlik ise en mükemmel
ﬂekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O
zaman matemati¤i kullanmayan disiplinler bilimin
d›ﬂ›nda kalacaklard›r.
OYAK Ç‹MENTO GRUBU

OYAK Ç‹MENTO GRUBU
2005 Matematik Yar›ﬂmas› Birincisi:
Bolu Atatürk Lisesi
Oyak Çimento Grubu taraf›ndan TÜB‹TAK iﬂbirli¤iyle düzenlenen “Liseleraras› Matematik Yar›ﬂmas›”n›n bu y›l üçüncüsü yap›ld›. Yar›ﬂmaya
Adana, Kahramanmaraﬂ, Bolu, Düzce, Mardin,
Batman, Elaz›¤, Malatya, Ünye (Ordu), Rize, Ni¤de ve Hatay’dan toplam 269 okul kat›ld›. 26 Mart
2005’te illerde yar›ﬂmalar yap›ld› ve TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme sonucunda il birincisi okullar belirlendi. ‹llere göre kat›lan okul say›s› ve birincileri ﬂöyle:
Adana
37 Kurttepe Anadolu L.
Bolu
17 Bolu Atatürk L.
Ünye
26 Ünye M.R. Güven Ana. Ö¤r. L.
Mardin 20 Derik ÇP L.
Elaz›¤
25 Balakgazi L.
Ni¤de
23 Merkez Fen L.
K. Maraﬂ 24 Süleyman Demirel Fen L.
Düzce
10 Arsal Anadolu L.
Rize
22 Rize Fen L.
Batman 16 Batman Anadolu L.
Malatya 29 Malatya Fen L.
Hatay
20 S. Demirel Anadolu L.
Her ilde yar›ﬂmaya kat›lan okullar›n ilk 15’ine
1.500 YTL, illerde birinci gelen okullar›n müdür,
rehber ö¤retmen ve ö¤rencilerine birer adet Cumhuriyet alt›n› ve yar›ﬂmaya kat›lan tüm ö¤rencilere birer saatli radyo hediye edildi. Ayr›ca s›nava kat›lan
tüm okullara 5 adet klasiklerden ve 5 adet Tübitak
yay›nlar›ndan olmak üzere toplam 10’ar adet kitap
hediye edildi ve Bilim ve Teknik ile Matematik Dünyas› dergilerine birer y›ll›k abonelik yapt›r›ld›.
‹l birincisi 12 okul aras›nda 1 May›s’ta final
yar›ﬂmas› yap›larak ve yine TÜB‹TAK taraf›ndan
yap›lan de¤erlendirme sonucunda yar›ﬂma sonuçlar› aç›kland›. Buna göre 2005 Liseleraras› Matematik Yar›ﬂmam›z›n sonucunda en yüksek puan›
alan ilk 3 okulun s›ralamas› ﬂöyle:

MD: Oyak Çimento Grubu’nun yar›ﬂmas›n›n
sorular›n› 94’üncü sayfada bulabilirsiniz.
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Duyduk Duymad›k Demeyin!
Bilim Tarihi Dergisi Yola ç›k›yor…

Eski MD’ler

Ülkemizde eksikli¤i fazlas›yla hissedilen bir
boﬂlu¤u doldurmak amac›yla yola ç›k›yoruz...
Nas›l Bir Dergi? Üç ayda bir yay›mlanacak olan
dergimizin her say›s›, daha ziyade akademik çal›ﬂmalardan oluﬂan ve temel bir soru etraf›nda ﬂekillenen bir dosya içerecek. Bu dosya d›ﬂ›nda, Bilim Tarihinden Portreler, Bilim Tarihinin Dönüm
Noktalar›, Bilim Tarihi Kütüphanesi baﬂl›kl› sabit sayfalar›m›z
hem akademik hem de
popüler nitelikte olacak. Her say›m›zda bilim tarihiyle ilgilenen akademisyenlerle güncel bilim tarihi çal›ﬂmalar›na dair
uzun sohbetler yay›mlayaca¤›m›z, bilim tarihinin
güncel sorunlar›n› tart›ﬂaca¤›m›z bir serbest kürsümüz olacak. Yine her say›m›zda en az bir yabanc›
makaleyi Türkçeye kazand›rmay› hedefliyoruz.
Hem bilimsel yöntemlere ve k›staslara ba¤l› hem de
geniﬂ kesimlerce anlaﬂ›labilir bir dergi ç›kartman›n
mümkün oldu¤unu gösterme iddias›nday›z.
Biz Kimiz? Kendimizi ülkesine borçlu genç insanlar olarak tan›ml›yoruz. Hepimiz uzun y›llar bu
ülkenin ortak de¤erlerinden pay alarak e¤itim gördük. ‹çinde bulundu¤umuz toplumsal yap› e¤itimini ald›¤›m›z alanla bizim aram›za duvarlar çekmeye çal›ﬂt›kça biz ald›¤›m›z e¤itimin hakk›n› vermek,
borcumuzu ödemek üzere kafa yorduk.
K›sacas› “Bilim Tarihi” projesinin arkas›nda
genç bir birikim var. Dileyen bunu amatör gençler
olarak okuyabilir. Biz bu ülkenin insanlar›na, bilim insanlar›m›za güvenerek ve koﬂullar›m›z› zorlayarak ancak bu mütevaz› ad›m› atabildik. Daha ilk
ad›mda bize destek vereceklerini söyleyen hocalar›m›z›n varl›¤›, bu ça¤r›m›z›n yan›t bulaca¤›na inanc›m›z› art›rd›.
Umut ve coﬂkuyla yola ç›k›yoruz.
http://www.bilimtarihidergisi.com

MD’nin 2003-II ve sonras› eski say›lar›, en az 4 tane olmak üzere tanesi 2,5
YTL’den sat›ﬂa sunulmuﬂtur. ‹lgilenenlerin 0212
311 54 23’ü aramalar› ya da www.matematikdunyasi.org adresine girmeleri rica olunur.

•

XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu 5-8
Eylül 2005 tarihleri aras›nda ‹stanbul Kültür Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Ayr›nt›l› bilgi ve baﬂvuru
için http://fen-edebiyat.iku.edu.tr/matsemp2005/
• Türkiye Beyin Tak›m› 2005 seçmeleri eleme
yar›ﬂmas›yla baﬂlad›. Tak›ma seçilecek dört kiﬂiye
10.000 YTL de¤erinde ödüller verilecek. Eleme yar›ﬂmas›n› ve ilgili bilgileri http://www.turkiyebeyintakimi.org adresinde bulabilirsiniz.
• Biltek2005 Uluslararas› Enformatik Kongresi (International Informatics Congress) 10-12 Haziran’da Eskiﬂehir’de yap›lacak. www.biltek2005.
org.tr
• Mant›k, Matematik ve Felsefe sempozyumlar›n›n üçüncüsü 20-24 Eylül 2005 tarihleri aras›nda Foça’da Sonsuzluk ve Görelilik konusunda yap›lacakt›r: http://fen-edebiyat.iku.edu.tr/mmf3/index.htm
• www.geocities.com/yakupari adresinde matematikle ilgili birçok adres ve bilgi bulabilirsiniz. ♠

Cahit Arf ve Gündüz ‹keda
Burs Hesaplar›
ürk Matematik Derne¤i, de¤erli hocalar›m›z
Cahit Arf ve Gündüz ‹keda ad›na birer burs
ihdas etmiﬂtir. Burslar, Türkiye’de matematik
bölümlerinde okuyan ya da o y›l okuyacak ö¤rencilere, baﬂar›l› bulunduklar› taktirde, ö¤renimleri boyunca verilecektir. Ayr›ca, verilen
burs say›s›n› art›rmak amac›yla TMD özel bir
“havuz” hesab› açm›ﬂt›r. Havuzda biriken ve
MD’nin her say›s›nda yay›mlanacak olan tutara
göre yeni burslar verilecektir. 25 okurumuzun
ayl›k 10 liral›k ba¤›ﬂ›yla genç bir matematikçi
desteklenebilir. Hesap numaram›z: ‹ﬂ Bankas›,
Galata ﬁubesi, No. 1021-1028574. Bugüne dek
üç matematikçimizin ba¤›ﬂ›yla havuzda 1.010
YTL birikmiﬂtir.

T

Soru Grubu
Matematiksel soru ve tart›ﬂmalar için bir mesaj
grubu oluﬂturduk. Üye olmak için http://matematikdunyasi.org/mailman/listinfo/md-sorular.
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TMD’nin ve MD’nin katk›lar›yla 18 Temmuz’la 30 A¤ustos
2005 aras› Amasra’da matematik yaz okulu düzenleniyor.
Düzey: Lisans ve lisansüstü.
Verilecek Dersler:
• Ali Nesin, Soyut Cebir,
18 Temmuz – 7 A¤ustos, saat
9-11. Baﬂlang›ç düzeyde. Standart bir soyut cebir dersinde ö¤retilmeyen konulara yer verilmeye
çal›ﬂ›lacakt›r. Lisans ö¤rencilerine önerilir.
• Ali Nesin, Analiz, 18 Temmuz – 7 A¤ustos, saat 11-13. Orta düzeyde. Standart bir analiz dersinde ö¤retilmeyen konulara yer verilmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Lisans ö¤rencilerine onerilir.
• Özlem Beyarslan, Rastgele Çizgeler, 18
Temmuz – 7 A¤ustos, saat 13-15. Orta seviyede analiz bilgisi gerekiyor.
• Özgür Evren, Coxeter Gruplar›, 18 Temmuz – 7 A¤ustos, saat 9-11. Temel grup kuram›
bilmek gerekiyor.
• Mahmut Kuzucuo¤lu, Grup Teori, 8-14
A¤ustos, saat 9-11. Sylow ve Hall teoremleri.
Zaman kal›rsa sonlumsu permütasyon gruplar›.
• Ali Nesin, ‹leri Soyut Cebir, 8-30 A¤ustos, saat 11-13. (Z/nZ)* grubunun yap›s›, biraz
sonlu cisimler kuram›, Sym(n) ve GLn(q) gruplar›n›n Sylow p-altgruplar›n›n belirlenmesi, valüasyon halkalar›, temsil kuram›na giriﬂ gibi
konular zaman elverdi¤ince iﬂlenecektir.
• Ali Nesin, Klasik Gruplar, 8-14 A¤ustos,
saat 13-15. Bir haftada yap›labildi¤i kadar. Selçuk Demir’in Lineer Cebirsel Gruplar dersi bu
dersin devam› niteli¤inde görülebilir.
• Andrei Ratiu, Konikler, 15-30 A¤ustos,
saat 9-11, lisans seviyesinde.
• Andrei Ratiu, Homoloji, 15-30 A¤ustos,
saat 11-13.
• Selçuk Demir, Lineer Cebirsel Gruplar,
15-30 A¤ustos, saat 13-15 aras›.
• Selçuk Demir, Fourier Analizi, 15-30
A¤ustos, saat 9-11.
Bu dersler d›ﬂ›nda her cuma iki de¤iﬂik seviyede ö¤renci semineri düzenlenecektir.
Yaz Okuluna Kabul. Ö¤renciler baﬂvuruyla
kabul edileceklerdir. ‹lgilenenler
http://
www.matematikdunyasi. org/yazokulu/yazoku-
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lu_basvuru_formu.html adresindeki
formu
doldurup
md@md.bilgi. edu.tr adresine
internet yoluyla yollamal›lar.
Mekân: Dersler Amasra
Anadolu Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi’nde (http://
web.ttnet.tr/users/ amasraotm/sagalt.htm) yap›lacak, isteyenler Uygulama Oteli’nde yer
oldu¤u takdirde kalabileceklerdir.
Odalar: Otel ö¤rencilere dörder
kiﬂilik odalar sunmaktad›r. Odalar geniﬂtir. Her birinde tuvalet, banyo ve s›cak su
vard›r. Çok s›n›rl› yer kalm›ﬂt›r.
Ücret: Sadece otele ücret ödenecek, yaz
okulu için ayr›ca bir ücret al›nmayacakt›r. Otel,
sabah kahvalt›s› dahil günlük 15 YTL’dir. Akﬂam yeme¤i tabldot 5 YTL. Otelde kalmak istemeyen ö¤renci, kabul edildigi takdirde yaz okuluna hiçbir ücret ödemeden kat›labilecektir.
Otel ücreti peﬂin al›nacakt›r ve iadesi mümkün olmayacakt›r.
Destek: Kat›l›mc›lardan otel ücretini kendilerinin ya da kurumlar› taraf›ndan karﬂ›lamas›
beklenmektedir. S›n›rl› say›daki destek imkân›m›z› kullanm›ﬂ durumday›z. Ama vazgeçen
olursa yeni destek imkânlar› do¤abilir.
Baﬂka:
• Okulda spor olanaklar› vard›r. Ayr›ca
etüt odalar› da kullan›m›m›za aç›lacakt›r.
• Her ne kadar yaz okulunda s›nav yap›lacaksa ve verilen ödevler notlanacaksa da, notlar
herhangi bir biçimde üçüncü ﬂah›slara aç›klanmayacak ve hiçbir biçimde kullan›lmayacakt›r.
• Daha k›sa bir dönem için de yaz okuluna
kat›lmak mümkündür.
• Daha fazla bilgiyi www.matematikdunyasi.org adresinde bulabilirsiniz. ♠

