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Say›larla NMK 2011 Yazokulu
Lisans ve Lisansüstü Yazokulu

2011 Lise Yazokullar›

Toplam 11 hafta sürdü ve 327 lisans ve lisansüstü ö¤rencisi geldi. Üniversitelilerin %60’›na yak›n› k›z ö¤renciydi.

55 liselinin kat›ld›¤› felsefe program›n› saymazsak, toplam 487 genç bu yaz lise yazokullar›m›za kat›ld›.
K›z-erkek oran› hemen hemen %50 oldu.
Y›llara göre lise programlar›na kat›l›m flöyle
geliflmifl.
2008’de 151,
2009’da 266 (%76 art›fl)
2010’da 430 (%62 art›fl)
2011’de 487 (%13 art›fl)
ö¤renci yazokullar›m›za kat›lm›fl.
Her liseli günde 8 saat derse girdi ve bir iki istisna d›fl›nda herkes iki hafta kald›.
Kat›l›mc›lar›n
%40’› Anadolu lisesi ö¤rencisi,
%24’ü normal lise,
%19’u kolej
%9’u fen lisesi
ö¤rencisi. Sadece 5 lise ö¤retmeni kat›lm›fl. Geri
kalanlar meslek lisesi ö¤rencileri ve “di¤er”.
Bölgelere göre ö¤renci da¤›l›m› flöyle:
Marmara: %39,6
Ege: %35,1
‹çanadolu: %14,4
Akdeniz: %5,5
Karadeniz: %2,5
Do¤u: %1,4
Yurtd›fl›: %1
Güneydo¤u: %0,4.
‹llere göre da¤›l›m:
‹stanbul (136, %22,9),
‹zmir (79, %16,2)
Ankara (64, %13,1).
Sonra Mu¤la (39), Eskiflehir (20), K›rklareli (12),
Tekirda¤ (11), Kocaeli (10), Sakarya (10), Antalya
(9), Bursa (9) ve Mersin (9). ♦

Yaz boyunca 51 e¤itmen toplam 69 ders verdi.
E¤itmenlerin unvanlar› itibar›yla da¤›l›m› flöyle 12
profesör, 12 doçent, 11 yard›mc› doçent, 16 asistan
(yüksek lisans mezunu). 16 hocam›z yurtd›fl›ndan ve
9 farkl› ülkeden gelmifl. 13 hocam›z yabanc› uyruklu.
Yurtd›fl›ndan gelen yabanc› uyruklu hoca say›m›z 10.
Üniversite baz›nda, en çok kat›l›m 140 ö¤renciyle ‹stanbul’dan. Sonra Ankara’yla ‹zmir geliyor:
54 ve 45. Adana 9 ö¤renci ile 4’üncü.
Ö¤rencilerin s›n›flar›na göre kat›l›m flöyle:
1’inci s›n›f: %11,
2’nci s›n›f: %14,
3’üncü s›n›f: %33,
4’üncü s›n›f: %14,
Mezun: %6,
Yüksek lisans: %13,
Doktora: %7.
Köyde kal›fl süresi: Üniversite ö¤rencilerinin
%57’si 1 hafta, %26’s› 2 hafta kald›. Buna karfl›l›k 40 kadar ö¤renci de en az 1 ay kald›.
Ücret: Üniversite ö¤rencilerinden ortalama
günde 4 TL al›nd›.
Önceki y›llarla karfl›laflt›rma: Kat›lan lisans ve
lisansüstü ö¤renci ve kald›klar› hafta say›lar› flöyle,
2007’de 99 ö¤renci 498 hafta
2008’de 127 ö¤renci 346 hafta
2009’da 126 ö¤renci 310 hafta
2010’da 162 ö¤renci 393 hafta
2011’de 327 ö¤renci 505 hafta.
Kurban Bayram›’nda ve aratatilde görüflmek
umuduyla.

Teflekkür
Kurumsal ve kiflisel destekçilerimizin adlar›n› http://matematikkoyu.org/tr/2011_yazokulu_bagis sayfas›nda bulabilirsiniz.
Ö¤renciler ad›na çok teflekkür ederiz.
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