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♦ Ulusal Matematik Sempozyumu 7 - 10 Eylül tarihleri aras›nda
Uluda¤ Üniversitesi Görükle Yerleflkesi’nde yap›ld›. TÜB‹TAK’tan hiç
maddi destek gelmemesi sempozyumda en çok konuflulan konular aras›ndayd›.
♦ TMD ile Amerikan Matematik Derne¤i AMS
aras›nda anlaflma yap›ld›. Bu anlaflmaya göre normalde 126 dolar olan AMS üyeli¤i
TMD üyelerine sadece 84 dolar olacak. Üyelere tan›nan di¤er ayr›cal›klar
http://www.ams.org/ membership/individual/individual adresinde görülebilir.
♦ Ülkemizde ilk defa bir bakanl›¤›n ad›na bilim kelimesi
girdi. Yeni Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan›m›z Nihat Ergün’e baflar›lar dileriz. Ülkemizde ve e¤itim seviyesi düflük ülkelerde ço¤u zaman oldu¤u gibi
temel bilimlerin endüstriye kurNihat Ergün
ban edilmeyece¤ini umuyoruz.
♦ Yegâne temel bilim enstitümüz olan Feza
Gürsey Enstitüsü’nün TÜB‹TAK taraf›ndan Gebze’ye tafl›n›p temel bilimlerle ilgisiz bir birim olan
Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i ‹leri Araflt›rmalar Merkezi’ne ba¤lanmas› hem ülkemizde hem de uluslararas› bilim camias›nda büyük tepki yaratt›. Yeni bakandan habersiz yap›ld›¤› anlafl›lan bu geliflmeden
geri dönülece¤ini umuyoruz. Ne yaz›k ki flimdilik
olumlu bir geliflme yok.
♦ Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK)
TÜB‹TAK baflkan› Nüket Yetifl’in görevine son verildi. Nüket Yetifl matemati¤e ve temel bilimlere ald›¤› olumsuz tav›rla son
y›llarda s›k s›k gündeme
gelmiflti. Nüket Yetifl’in
yerine Prof. Dr. Yücel Altunbaflak getirildi. Baflar›l›
Yücel Altunbaflak
bir akademik geçmifli olan
Profesör Alt›nbaflak’›n eski yönetimin yapt›¤› hatalara düflmeyece¤ini umuyoruz.

♦ Ayn› KHK, TÜBA’ya bilim enstitüsü kurma
yolunu da aç›yor. Ne yaz›k ki KHK’n›n tüm maddeleri bu kadar olumlu de¤il. Son KHK ile, TÜBA’n›n
üyelerinin üçte birini bakanlar kurulu ve üçte birini
hükümete ba¤l› olan YÖK seçiyor. Dünyada efli
benzeri olmayan bu karara yurtiçinden ve yurtd›fl›ndan tepkiler ya¤›yor. Bu
tepkileri htttp://wwww.tuba.gov.tr adresinde bulabilirsiniz. Üyelerinin istifaya
haz›r olduklar›n› ancak son
bir umutla CumhurbaflkaTÜBA Baflkan›
Yücel Canpolat
n›’na ç›k›laca¤›n› aç›klayan
TÜBA’n›n kamuoyu bildirisi de bir sonraki sayfam›zda. Ancak flu ana kadar Cumhurbaflkan›’yla bir
görüflme haberi kula¤›m›za çal›nmad›.
♦ 8’inci s›n›flar›n girdi¤i 2011 SBS s›nav›nda
ortalama puan 100 üzerine 16’dan düflük ç›kt›. Bu
sonuçlar, matematikte baflar›n›n müfredattan ve
e¤itim yöntemlerinden ba¤›ms›z oldu¤u, daha çok
ö¤retmene ba¤l› oldu¤u fikrini pekifltirdi.
♦ Amsterdam’da yap›lan 52’nci Matematik
Olimpiyatlar›’nda ülkemizin tak›m› 3 alt›n, 2 gümüfl ve 1 bronz madalya ald›. Ülkemiz ad›na yar›flan Mehmet Sönmez 34 puan (dünya 10’uncusu),
Ufuk Kanat 33 (dünya 12’incisi) ve Mehmet Efe

Akengin 28 puan ile alt›n, Yunus Emre Demirci,
Polatkan Polat 23 puan ile gümüfl, Yi¤it Yarg›ç da
18 puan ile bronz madalya ald›. Ülke s›ralamas›nda tak›m›m›z Çin, ABD, Singapur, Rusya ve Tayland ard›ndan alt›nc› oldu. Matematik Dünyas›
olarak tak›m›m›z› kutlar, baflar›lar›n›n devam›n›
dileriz.

* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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Toplant›lar
♦ 20 Temmuz 2011 tarihinde ‹stanbul Matematik Bilimler Merkezi’nde “Algebras on Discrete
Structures” adl› çal›fltay düzenlendi.
♦ 26-28 A¤ustos tarihleri aras›nda
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Yaz
Enstitüsü’nde Kombinatorik, De¤iflmeli Cebir Çal›fltay› düzenlendi.
♦ Differansiyel Denklemler ve Uygulamalar› Çal›fltay› 14-15 Eylül tarihleri aras›nda ‹zmir Ekonomi
Üniversitesi’nde düzenlendi. Konferans sonunda bir
grup kat›l›mc› yörenin cazibe merkezleri olan Efes’i
ve Matematik Köyü’nü ziyaret etti.
♦ ODTÜ Uygulamal› Matematik Enstitüsü kuruluflunun onuncu y›l›n› bir konferansla kutluyor.
Konferans 3-6 Ekim aras›nda ODTÜ
Yerleflkesi’nde Kültür Kongre Merkezi’nde yap›lacak. Konferansla ilgili bilgiler http://icam.iam.metu.edu.tr adresinden elde edilebilir.

♦ Matematik Köyü’nde 20 Haziran’da
bafllayan TMD yazokulu 20 Eylül’de sona erdi.
Yaz boyunca 1000’e yak›n liseli ve üniversiteli
genç 100’den fazla ders
gördü. Matematik Köyü’nün yazokulu hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi bu say›da bulacaks›n›z.
♦ Meslektafl›m›z Sinan Sertöz ve efli Tülin Sertöz taraf›ndan TRT
için haz›rlanan “Matemati¤in Ayd›nl›k
Dünyas›” adl› programa TRT arflivlerinden
ulaflmak mümkün.
TRT Arfliv serisinde
yay›nlanan
filmin
ederi 19,90 TL.

♦ 18 Mart Üniversitesi 1992’de
kurulmufltur.
Bünyesinde
dokuz fakülte bar›nd›ran 18 Mart
Üniversitelerimizi
Tan›yal›m
♦ 18 Mart Üniversitesi 1992’de kurulmufltur.
Bünyesinde dokuz fakülte bar›nd›ran 18 Mart
Üniversitesi’nin gecmiflte birçok ODTÜ’lü yöneticisi oldu¤unu hat›rl›yorum. Rahmetli meslektafl›m›z Arif Kaya hocam›z da bu üniversitenin Fen
Fakültesi Dekanl›¤› görevini yapm›flt›. Matematik
Bölümü 1994’te ö¤renci kabul etmeye bafllam›flt›r. 1997’de lisanüstü program›n› bafllatan bölüm, 2007’de doktora vermeye bafllam›flt›r. Halen
bölümde dokuz ö¤retim üyesi, üç ö¤retim görevlisi ve dokuz araflt›rma görevlisi görev yapmaktad›r. Bu bölüm hocalar›n›n MathSciNet kapsam›nda yay›nlanm›fl 175 yay›n› oldu¤unu gördük. Bö-

♦ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
(MSGSÜ) ismini birçok kez de¤ifltirmifl olsa da
ülkemizin ilk yüksek ö¤renim kurumlar›ndan biridir. 1882’de ressam ve kürator Osman Hamdi
Bey taraf›ndan kurulmufltur. Yetifltirdi¤i sanatç›
ve mimarlarla ad›n› duyuran MSGSÜ’nün Matematik Bölümü at›l›m içinde. Vak›f üniversitelerinin devlet üniversitelerinden bilim insanlar›n›
bünyelerine almalar›n› art›k kan›ksad›k; ancak
bu sefer Mimar Sinan di¤er üniversite yöneticilerinin uyur-gezerli¤i sayesinde güçlü ve dinamik
bir matematik bölümü kurma yolunda. MSGSÜ
Matematik Bölümü, ODTÜ’den kadrosuna ald›¤›

lümün internet sayfas› da sürekli güncelleniyor ve
t›k›r t›k›r çal›fl›yor.

Feza Arslan, Emrah Çakçak, Özer Öztürk, K›vanç Ersoy, Ayfle Berkman, David Pierce ve Mustafa Topkara ile oldukça güçlendi.
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♦ 14-15 Kas›m 2011 tarihleri aras›nda Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü’nde
“Geometry and Arithmetic Around Teichmüller Theory” adl›
konferans yap›l›yor. Etkinlik
hakk›nda daha fazla bilgi
GSÜ logosunu siyah
beyaz bast›¤›m›z için http://math.gsu.edu.tr/2011gatt.
özür dileriz!
html adresinden elde edilebilir.
♦ 21-25 Kas›m 2011 tarihleri aras›nda Luminy’deki CIRM’de, daha çok serbest gruplar› konu alacak olan “Model Theory of Groups” adl› bir
konferans düzenlenecek.
♦ 12’inci Uluslararas› Matematik E¤itimi Konferans› 8-13 Temmuz 2012 tarihlerinde Seul’de yap›lacak. Toplant› hakk›nda bilgi http://www.icme2012.org adresinden elde edilebilir.

♦ Seçkin Yay›nevi’nin 2006 y›l›nda bas›lan Topolojik Uzaylar adl› bir
kitab› daha var. Yazar› Prof. Dr. Abdulgafur Rahimov. Kitap 328 sayfa,
ederi 16,9 TL.
♦ Prof. Dr. H. Hac›saliho¤lu, Prof.
Dr. F. Nasibov ve Dr. fi. K›l›ço¤lu Say›lar Teorisi adl› bir kitap haz›rlad›lar.
Seçkin Yay›nevi taraf›ndan bas›lan kitap 350 sayfa, ederi 19,9 TL.
♦ Prof. Dr. B. Musayev, M. Alp, ‹. Ekincio¤lu,
ve N. Mustafayev’in yazd›¤› Analiz I ve Analiz II
kitaplar›n›n her ikisi de 2007 y›l›nda bas›ld›. Kitaplar›n ilkinde limit, süreklilik ve türev konular›
ele al›n›rken ikincisinde belirsiz integraller, Riemann ‹ntegrali, has olmayan integraller, say› ve
fonksiyon serileri ele al›n›yor.
♦ Bu kitaplar›n devam› niteli¤inde olan Analiz
III ve IV kitaplar›n›n yazarlar› ise B. Musayev, K.
Koca ve N. Mustafeyev. Analiz II’de N boyutlu
uzay, çok de¤iflkenli fonksiyonlar ve bunlar›n türevsel hesab›, çok de¤iflkenli vektör de¤erli fonksiyonlar›n türevsel hesab› iflleniyor. Analiz IV kitab›nda çok katl› integraller, parametreye ba¤l› integraller, e¤risel ve yüzeysel integral konular› iflleniyor.
♦ Ali Nesin’in kaleme ald›¤› ve üç ya da dört
cilt olacak olan Analiz adl› kitab›n›n birinci cildi
ç›kt›. Birinci cilt gerçel say›lar›n tan›m›n›, dizileri
ve serileri konu ediyor. www.nesinyayinevi.com.

Yay›n
♦ Peter Roquette taraf›ndan yaz›lan “Cahit Arf
and his invariant” adl› makaleye www.rzuser.uniheidelberg.de/~ci3/manu.html#ARF3 adresinden
ulaflabilirsiniz.
♦ Prof. Dr. K. G. Guseinov, E. Akyar, ve S. A. Düzce Oyun Teorisi adl›
kitab› yazd›lar. Seçkin Yay›nevi taraf›ndan bas›lan kitap Oyun Kuram›’na
girifl niteli¤inde. Sayfa say›s› 304 olan
kitab›n ederi 23,5 TL.

Türkiye Bilimler Akademisi Kamuoyu Bildirisi
2 Eylül 2011
27 A¤ustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan ve yay›m›yla ve ayn› gün yürürlü¤e giren
Kanun Hükmünde Kararname ile yeni bir Türkiye Bilimler Akademisi kurulmufltur.
Bu yeni kurulufl, dünyadaki özerk Bilim Akademileri gelene¤ine uymad›¤› gibi, geliflmeden haberdar olan uluslararas› kurum ve kurulufllarca
kayg› veren bir geliflme olarak de¤erlendirilmifltir.
Bu geliflmeyi ö¤renen ve izleyen üyelerimizle
Bayram günlerinde Ankara’da ve ‹stanbul’da yap›lan iki toplant›da, Türkiye Bilimler Akademisinin durumu incelenmifl ve genel e¤ilim olarak
TÜBA’n›n bir Akademi olarak sona erdirildi¤i
kanaatine var›lm›flt›r.
Konuyu ö¤renen Akademiye görüfl bildiren
üyelerimiz aras›nda Akademi Üyelerinin hemen

istifa etmesi ve yeni ve özerk bir Akademi kurulmas› önerisi dile getirilmifl, ancak bundan önce
Cumhurbaflkan›m›zla bir görüflme talebinde bulunulmas› ve yeni kurulan Akademinin yol açaca¤› olumsuz geliflmeler üzerinde bilgi sunulmas›
önerilmifltir.
Durumdan haberdar olan uluslararas› akademiler, bu hükümet karar›n› kayg›yla karfl›lad›klar›n› ve dünyadaki Bilim Akademilerinin kendilerini yöneten özerk (Self-Governing/Autonom) kurumlar oldu¤u gerçe¤ini, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetine sunacaklar›n› bildirmifllerdir.
Türkiye Bilimler Akademisinin üyeleri bu görüfl ve giriflimlerden umulan sonuç al›namamas›
halinde istifa etmeyi ve yeni bir yap›da örgütlenmeyi düflündüklerini dile getirmifllerdir.
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