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♥ Ülkemizin yegâne temel bilimler enstitüsü
olan Temel Bilimler Araflt›rma Enstitüsü TÜB‹TAK
taraf›ndan kapat›lm›flt›r,
daha do¤rusu B‹LGEM
olarak bilinen Biliflim ve
Bilgi Güvenli¤i ‹leri Araflt›rmalar Merkezi’nin bir altbirimi olarak devam etmesine karar verilmifltir. MaFeza Gürsey
tematikçilerin yo¤un tepkisine neden olan bu karar ne yaz›k ki de¤ifltirilememifltir. Bu say›da konuyla ilgili pek çok görüfl bula-

2008 y›l›nda Wolf Vakf› Ödülü’nü ald›. Mumford
bunlar d›fl›nda daha pek çok ödülün sahibidir.
♥ Günümüzde matematik alan›nda verilen en
prestijli ödül olan Abel
Ödülü, cebir, topoloji ve
geometriye yapt›¤› önemli
katk›lar nedeniyle John
Milnor’a verildi. Milnor’a
ödülü Norveç Kral› taraf›ndan 24 May›s’ta OsJohn Milnor
lo’da takdim edildi.
♥ Max-Planck Enstitüsü’nden Theodora Bourni ‹stanbul’da geometrik ölçüm kuram› dersi verdi.
♥ Harmonik Analizin önde gelen isimlerinden
Henry Nelson (1927-2011) vefat etti.
♥ AMS’nin yapt›¤› ankete yan›t veren 258 matematik bölümünden derlenen bilgilere göre ABD’de
2010’da 1747 doktora yap›lm›fl. 2009’da bu say›
1605’ti. ‹lk belirlemelere
göre yeni doktoralar›n
440’› (%30’u) istatistik bilimlerde, 213’ü uygulamal›
matematik konular›nda,
206’s› (%14’ü) ise cebir ve
say›lar kuram›nda yap›lm›fl. Kötü haberse yeni
doktora alanlar aras›ndaki iflsizlik oran›. Bu oran
geçen sene %7,9 iken bu y›l %9,9’a ç›km›fl. Doktora ald›klar› kurumlarda çal›flanlar›n oranlar› geçti¤imiz son iki y›lda %7 ve % 8 iken bu y›l %9’a ç›km›fl. Yeni doktora alanlardan ABD’de ifl bulabilenlerin oran› sadece %53. ABD vatandafllar› aras›nda
bu oran gecen y›l %51’mifl. Daha ayr›nt›l› bilgi için:
www.ams.org/annual-survey/other-sources
♥ Afla¤›daki en iyi üniversiteler listesinden en
iyi matematik bölümlerini de görebilirsiniz:
http://www.topuniversities.com/ Liste flu matematik bölümleri ile bafll›yor: Harvard, MIT, Cambridge, Stanford, UC (Berkeley), Yale, UCLA, Princeton, ETH (Zurich), Imperial College (London).
Gördü¤üm kadar›yla ilk 150’de ülkemizden bir
matematik bölümü bulunmuyor.

caks›n›z. http:\\savefezagursey.wordpress.com/ adresinde çok daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
♥ Arf Konferanslar› ve IBMB’nin dan›flma kurulu üyesi olan David Mumford, Amerika Birleflik
Devletleri’nde bilim insanlar›na verilebilecek en üstün ödül olan “Medal of Science” bilim ödülüne lay›k görüldü. Prof. Mumford hakk›nda k›sa bilgi:
Prof. Mumford 1937
y›l›nda Sussex (‹ngiltere)
do¤du. Harvard Üniversitesi’nden 1957 y›l›nda
B.Sc. derecesini, 1961 y›l›nda Oscar Zariski yönetiminde yapt›¤› tezi ile dokDavid Mumford
tora derecesini ald›. Harvard Üniversitesi’nde çeflitli görevlerde bulunan
Mumford, 1996’da Brown Üniversitesi’ne geçti.
1995 - 1998 y›llar› aras›nda Uluslararas› Matematik Sendikas›’n›n baflkanl›¤›n› yapt›. 1974 y›l›nda
Fields Ödülü’nü ald›. 1975 y›l›nda ABD Bilimler
Akademisi’ne seçilen Mumford 2006 y›l›nda Shaw
Ödülü’nü, 2005 ve 2009 y›llar›nda “computer vision” araflt›rmalar› için verilen IEEE Longuet – Higgins Ödülü’nü, 2007 y›l›nda AMS Steel Ödülü’nü,
* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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♥ Nesin Matematik Köyü’nde gerçeklefltirilecek 2011 TMD Lisans ve Lisansüstü Yazokulu’nda 12-18 Eylül
tarihleri aras›nda Prof. Dr. Ayd›n
Aytuna ve arkadafllar› taraf›ndan
“40 soruda Analiz” adl› ilginç bir
ders yap›lacak. ‹lginç çünkü ders
problem çözülerek ifllenecek. Lisans veya lisansüstü analiz konular›nda eksi¤i oldu¤unu düflünenlere kuvvetle öneririm.
♥ Diferansiyel Denklemler
Çal›fltay›’n›n beflincisi ‹zmir Ekonomi Üniversitesi’nde 14 - 15 Eylül tarihleri aras›nda gerçeklefletirilecek. Çal›fltay’›n internet adresi:
http://dm.ieu.edu.tr/wdea2011

♥ K›saca IEJA olarak bilinen ve Abdullah
Harmanc› hocam›z›n bafleditörü oldu¤u International Electronic Journal of Algebra’n›n 10’uncu say›s› yay›na girmifltir: www.ieja.net
Toplant›lar
♥ Feza Gürsey Ensitüsü’nde 27 - 29 May›s aras›nda Diferansiyel Geometri Okulu, 5 - 18 Haziran
aras›nda ise Cebirsel Kombinatoriks Okulu yap›ld›.
♥ 6’nc› Ankara Matematik Günleri 2 - 3 Haziran aras›nda Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü’nde düzenlendi. Anadolu’nun birçok üniversitesinden de kat›l›m›n oldu¤u toplant›da 100 üstünde bildiri sunuldu. 2012 Ankara Matematik Günleri, Bilkent Üniversitesi’nde, 2013
Ankara Matematik Günleri Çankaya Üniversitesi’nde düzenlenecek.
♥ “Valuation Theory” adl› çal›fltay 13 - 14
Haziran tarihleri aras›nda afla¤›da foto¤raf›n›

‹nternet
♥ Polonya’da bulunan afla¤›daki internet adresinden birçok önemli kayna¤a ulaflmak mümkün.
Adres: http://pldml.icm.edu.pl
♥ Afla¤›daki adreste be¤enece¤inizi umdu¤um
matematik görselleri var: http://www.youtube.com/watch?v=h60r2HPsiuM&feature=youtube_gdata_player
Yay›nlar
♥ Grifin Yay›nlar›’ndan ç›kan “Matematik Art›k Çocuk Oyunca¤›” adl› kitap,
oyun ve deneylerle
soru çözmeyi e¤lenceli hale getirmeyi
amaçl›yor. Lynette Long
Yazar› Lynette Long. Ederi 11,05TL.
♥ Lisans ö¤reniminin önemli derslerinden biri
olan Advanced Calculus dersinde okutulabilecek
çok az kaynak vard›r. Bu dersin ilk k›sm›nda kullan›labilecek bir kayna¤› ‹stanbul Kültür Üniversitesi’nden Mert Ça¤lar dilimize kazand›rm›flt›. Bu
notlar›n devam› niteli¤inde olan
çok de¤iflkenli fonksiyonlar›n
integral kuram›, “implicit fonksiyon” ve “inverse fonksiyonlar›” konular›n› da içeren k›sm›
da Türkçemizde art›k. Daha
fazla bilgi için ‹stanbul Kültür
Üniversitesi’nden Mert Ça¤lar’la iletiflime geçebilirsiniz. ‹nMert Ça¤lar

gördü¤ünüz IMBM’de yap›ld›. Bunu 14-18 Haziran’da Nesin Matematik Köyü’nde yap›lan çal›fltay izledi.
♥ 6 - 31 Temmuz tarihleri aras›nda Koç Üniversitesi’nde “Linear and nonlinear evolution equations” adl› yazokulu gerçeklefltirildi. Daha fazla
bilgi noflaz@ku.edu.tr adresinden
al›nabilir.
♥ Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi’nde 1 - 31 A¤ustos tarihleri
aras›nda yaz enstitüsü yap›ld›. Daha fazla bilgi http://www.gürsey.gov.tr/~aker adresinden al›nabilir.
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dü ve Mustafa Da¤›stanl›’n›n ifline son verildi. Bunu, e¤itim ve bilim ad›na büyük bir kay›p olarak
nitelendiriyoruz. NTV gibi güçlü bir kurumun
böylesine güzel ifller yapan bir yay›nevinin arkas›nda durabilmesi gerekirdi diye düflünüyoruz. NTV

ternet adresi: mcaglar@iku.edu.tr
♥ Banach örgüleri ve bunlar aras›ndaki dönüflümler ve özellikle pozitif dönüflümler üzerinde çal›flan meslektafllar›m›z›n temel baflvuru kitab› olan
C. D. Aliprantis ve O. Burkinshaw’n›n “Positive
Operators” adl› yap›t›na art›k Springer e-books kitaplar› aras›ndan ücretsiz olarak ulaflabilirsiniz.
Kitab›n e-book ISBN nosu: 10-4020-5008-9.
♥ ‹ngilizce e¤itim yapan
kurumlar için önerebilece¤im
ders kitab› Patrick M. Fitzpatrick taraf›ndan yaz›lan ve ikinci bas›m› yeni yap›lan Advanced Calculus adl› yap›t. AMS
yay›nlar› aras›nda yer al›yor.
Kitab›n ISBN numaras› 978 0
8218 4791 6.
♥ Seçmeli derslerde kullanabilece¤imiz bir say›lar kuram› kitab›n› tan›tmak istiyorum. Yazar› rahmetli hocam›z Arif Kaya. Kitab›n ad› Say›lar Kuram›na Girifl. Bölümleriyse flöyle: Bölünebilirlik, Bölme Algoritmas›, En
Büyük Ortak Bölen, Öklid Algoritmas›, Çarpanlara Ayr›l›fl›n Tekli¤i,
Kongruanslar, Lineer Kongruanslar, Çin Kalan Teoremi, Yüksek
Arif Kaya
Mertebeden Kongruanslar, Euler
phi Fonksiyonu, Aritmetik
Fonksiyonlar, Wilson Teoremi, ‹kinci Dereceden Kongruaslar, Primitif Kökler, ‹ndeksler. Kitap 177 sayfa. ‹zmir
1988 bas›m›. Ege Üniversitesi
Fen Fakültesi Yay›nlar›: No
112. E¤er kitab› üniversitenizden sa¤layamazsan›z, bende kopyas› var.
♥ ‹lk ve orta ö¤renimdeki
ö¤renciler için ‹ngilizce - Türkçe
matematik
sözlü¤ü
ç›kt›.
600’dan fazla kelime içeriyor.
Sözlük, ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›’ndan ç›kt›. Yazar› Peter Panilla. Ederi 17.00 TL.
♥ NTV Yay›nlar› k›sa süre içinde muhteflem
kitaplar ç›kard›. Türk yay›n hayat›n›n çehresini de¤ifltirdi diyebiliriz. Mustafa Da¤›stanl› ve ekibi sayesinde gerçeklefltirilen bu baflar›, parasal anlamda
karfl›l›¤›n› bulamam›fl olmal› ki, yay›nevi küçültül-

Yay›nlar›’n›n son ç›kard›¤› kitaplardan biri de Peter J. Bentley’in yazd›¤›, Cem Duran’›n çevirdi¤i
Say›lar Kitab›. Tek kelimeyle ola¤anüstü. Görsel
bir flölen. Her yafla hitap eden p›r›l p›r›l bir kitap.
Fiyat› 50 TL. www.ntvyayinlari.com
♥ Ünlü matematikçi Marcus du Sautoy, ne zamandan beri kendini popüler matemati¤e ve matematik
e¤itimine adad›. Son
ç›kard›¤› “1 Asal Say› 1 Kareköke Dedi
Ki” adl› kitab› Utku
Umut Bulsun taraf›ndan çevrilip K›rm›z› Kedi Yay›nevi
taraf›ndan yay›mland›. Kitap standart popüler konular› ele ald›¤› gibi
matemati¤in çok de¤iflik ve flafl›rt›c› uygulamalar›n› sunuyor. 288 sayfa. Fiyat› 20 TL.
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