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kab›y› giyecek kad›n›n kaç y›ld›r topuklu giydi¤i, m
ise ‹ngiliz sterlini cinsinden ayakkab›n›n fiyat›.
Ayakkab›n›n güzelli¤i, topuklu giyilen y›llar›n say›s›, ayakkab›n›n fiyat› ve kalitesi artt›kça topuklar›n
boyu da uzuyor. 0 ile 1 aras›nda de¤iﬂen t, söz konusu ayakkab›lar›n kaç ayd›r moda olduklar›n› gösteriyor. De¤erin 0 olmas› söz konusu ayakkab›lar› giyerken çekilen ac›n›n artaca¤›n›
gösterse de ayn› zamanda o ayakkab›n›n
çok moda oldu¤una iﬂaret ediyor. A, topuklu ayakkab›lar› giyecek kad›n›n o akﬂam kaç kadeh içki içti¤ine denk düﬂüyor.
Uzmanlar›n iddas›na göre ayakkab›lar›n› bu formüle uygun olarak seçen kad›nlar, düﬂme risklerini azalt›yor. Formülün yarat›c›s› Paul Surrey, “Formül ilk bak›ﬂta biraz ürkütücü görünse de okulda ö¤renilen ve hiçbir iﬂe yaramad›¤› san›lan basit fizik bilgilerinden
oluﬂuyor. Temelinde de Pisagor ba¤›nt›s› üzerine
kurulu” diyor.
Sarah’a 12,5 santim
Ve formüle iyi bir örnek. ‘Sex and the City’ dizisinin ‘Carrie’si Sarah Jessica Parker’›n tahmini olarak beﬂ y›ll›k topuklu tecrübesi oldu¤u varsay›l›r ve
en ucuzu 300 sterlin de¤erinde özel tasar›mlar› tercih etti¤i düﬂünülürse, oyuncu 12,5 santim topuklu
bir ayakkab›y› rahatl›kla giyebilir. (Der Spiegel)
MD. Rahatl›kla m›?! (Bu kadar çok saçmal›¤›
uzun süredir bir arada görmemiﬂtim.)

Bilim topuklara indi
(Radikal, 24 Mart 2004)
LONDRA - Seksi ayakkab›lar›n bilimsel formülü bulundu. Bilim adamlar›, ayakkab›lar›n hem
seksi bir görüntü vermesi hem de rahat giyilmesi
için topuklar›n›n ne kadar yüksek olmas› gerekti¤ini hesaplad›.
Bacaklar› daha uzun gösteren, dik durmaya zorlayan, yürürken kad›n›n mecburen sal›nmas›na neden olan yüksek topuklar ne kadar hoﬂ görünürlerse görünsünler,
sa¤l›ks›z olduklar› kesin. Britanya’da
Londra Fizik Enstitüsü bilim adamlar›, bir
ayakkab›n›n topu¤unun ne kadar yüksek
olmas› gerekti¤ini formüle etti. Ayakkab›
numaras›, fiyat› ve giyecek kad›n›n ne kadar alkol
ald›¤› gibi birçok faktörün göz önünde bulunduruldu¤u formül ﬂöyle:
h = Q × (12 + 3s/8).
Karmaﬂ›k formüldeki h, topu¤un santimetre
de¤erinden maksimum yüksekli¤i, Q, 0 ile 1 aras›nda de¤iﬂen sosyolojik bir de¤er, s Britanya ölçülerine göre giyilen ayakkab›n›n numaras›. Q ise

ﬂöyle hesaplan›yor:
Formülde p, ayakkab›n›n ne kadar be¤eni toplad›¤›n› gösteren 0 ile 1 aras›nda bir de¤er; y ayak-

Baﬂbakandan

Mevsimin Al›nt›s›

“

Her zaman söylüyorum, siyasette de sosyal
olaylarda da herkesin do¤rusu farkl› olabilir. Çünkü
bu bir matematik olay de¤il. ‘‹ki kere iki dört’
diyemeyiz. Onun için de, ‘ben böyle bak›yorum,
bu do¤rudur’ [denmemeli]. Hay›r. Sana göre
do¤rudur, bir baﬂkas› farkl› bir cepheden bakar
ve ‘benim do¤rum budur’ der.
R. Tayyip Erdo¤an, Zaman, 19 Nisan 2004

“

Milletçe oturmuﬂ çok bilinmeyenli denklemleri çözmeye
çal›ﬂ›yoruz. Haydi ben kimya
mühendisi olmak için okudu¤um onca matematikten sonra
elimden geleni yapar›m da herkes yüksek matematik bilmek zorunda de¤il. Kafalar bin dü¤ümlü yün yuma¤›na döndü.
Ruhat Mengi, Vatan, 19 Nisan 2004

”

”
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Matematik Korkusu Mat

Eyvah Matematik...

Sabah, 24 ﬁubat 2004 (k›salt›larak al›nt›lanm›ﬂt›r). ‹ngiliz Herald Tribune gazetesinin araﬂt›rmas›na göre, günde üç saat satranç, iki saat matematik çal›ﬂmaya eﬂit. Satranç oynayan çocu¤un,
problem çözme yetene¤i yüzde 17,3 oran›nda art›yor. [...]
International Herald Tribune satranc›n e¤itim
alan›ndaki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Gazete “Üç saat satranç, iki saat matematik ve iki
saat de Latince gibi zor bir dil dersine çal›ﬂmaya
eﬂittir” iddias›na yer verdi. “Satranc›n e¤itime katk›s›n›n” yeniden keﬂfedildi¤inin vurguland›¤› habere göre satranc› e¤itim kurumlar›na taﬂ›yan ülkelerin baﬂ›nda Amerika geliyor.
Ülkede yap›lan bir araﬂt›rmaya göre satranç
dersi alan ö¤rencilerin problem çözme yetenekleri
yüzde 17,3 oran›nda art›yor. Bu oran di¤er sosyal
derslerin alanlar›nda yaln›zca yüzde 4,56... Teksas
Üniversitesi ve Uluslararas› Satranç Federasyonu’nun birlikte yürüttükleri çal›ﬂmayla ö¤renciler
satranç oynamaya özendirilerek zihinsel geliﬂimlerine katk›da bulunuluyor. ABD’de ayr›ca 15 üniversite satranç bursu vererek ö¤rencilerde satranç
sevgisini destekliyor. Fransa da, birçok lisede satranç en çok desteklenen etkinliklerden biri. Yedi
y›ld›r Kanada’da matematik ve satranç dersleri bir
arada veriliyor. Böylece ö¤renciler matematik gibi
zor bir dersi bir oyun yoluyla ö¤renirken, zihinsel
olarak da daha h›zl› problem çözmeyi baﬂarabili-

Türkiye, 18 ﬁubat 2004. Cumhuriyet Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. ﬁemsettin Dursun ve Yrd. Doç. Dr. Murat Peker, ilkö¤retim 6. s›n›f ö¤rencilerinin matematik dersinde karﬂ›laﬂt›¤› problemleri araﬂt›rd›. Araﬂt›rmada, ö¤rencilerin büyük bölümünün, matematik dersinde çeﬂitli sebeplerle zorland›¤› ortaya
ç›kt›. Ankete kat›lan ö¤rencilerin yüzde 40’›, matematik dersini anlama, kavrama ve yorumlamada güçlük çekti¤ini belirtirken, yüzde 25’i ise k›smen güçlük çekti¤ini kaydetti.
Ö¤rencilerin yüzde 35’i ise bu derste zorluk
çekmedi¤ini bildirdi. Ö¤rencilere matematik
dersinde karﬂ›laﬂt›klar› en önemli problemin ne
oldu¤u soruldu¤unda ise yüzde 25’i konular›n
zor olmas›ndan ﬂikayet ederken, yüzde 22,5’i
derslerin s›k›c› geçmesinden, yüzde 12,5’i yeterince soru çözülmemesinden yak›nd›.
Soru sormuyorlar
Araﬂt›rmada, ö¤rencilerin matematik dersinde rahat soru sormakta zorland›klar› da belirlendi. Ö¤rencilerin derslerde görsel ve iﬂitsel
araçlardan yararlanmak istedi¤i oldu.
Araﬂt›rmay› de¤erlendiren Dursun, ilkö¤retim 4 ve 5. s›n›ftaki matematik müfredat›n›n
yeniden gözden geçirilmesi ve ö¤retim yöntemlerinin s›n›fta etkin ﬂekilde kullan›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.
MD. Ayn› günün Milliyet’inde ayr›ca ö¤rencilerin yüzde 15’inin okul ve ö¤retmenden,
yüzde 7,5’inin aile ve ö¤rencilerden, yüzde
7,5’inin yard›mc› kaynak ve çal›ﬂacak zaman
bulamamaktan yak›nd›¤› yaz›yor.

“Harika Çocuk” Çal›yor
Hürriyet, 19 Nisan 2004 (k›salt›larak al›nt›lanm›ﬂt›r). Günümüzün en iyi piyanistlerinden biri
olarak nitelendirilen Dimitris Sgouros ‹stanbul’a
geliyor. Rostropovitch’in “Bu çocuk tabiat›n mucizesi, Tanr› taraf›ndan gönderilen bir müzik dahisidir” dedi¤i Sgouros 1969’da Atina’da do¤du. Müzikteki s›ra d›ﬂ› yeteneklerinin yan› s›ra alt› dili çok
iyi derecede konuﬂan Sgouros ayn› zamanda Atina
Üniversitesi Matematik Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu. Claudio Abbado’nun “Bir Sgouros her 100 y›lda bir dünyaya gelir” dedi¤i sanatç› için Arthur Rubinstein “Ölmeden önce Sgouros’u dinleyebilmem için beni yaﬂatan Tanr›’ya
teﬂekkür ediyorum!” diyor.

yor. Çin de satranc› ö¤rencilerin hayat›na taﬂ›yan
ülkelerden biri. Son birkaç senedir okullarda satranç bir program halinde ö¤retiliyor. Okullarda
yürütülen satranç programlar›n›n baﬂ›nda, daha
çok, satranç oynamay› iyi bilen matematik ö¤retmenleri bulunuyor.
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Duyduk Duymad›k Demeyin!
Bu sayfada 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. Dergiye
girmesi editörlerce do¤ru bulunmayan duyurular gerekçe gösterilmeden reddedilebilir. ♠

XI. Gökova Topoloji Geometri Konferans› 2428 May›s’ta Akyaka – Gökova’da yap›l›yor. Adres: http://arf.math.metu.edu.tr/~gokova/2004
Alt›nc› Antalya Cebir Günleri 19-23 May›s
2004 tarihleri aras›nda Antalya’da yap›lacak. ‹nternet sitesi: http://www.math.metu.edu.tr/~antalya/2004index.html ♠

‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde genç bir program:
Finans Matemati¤i
Finans Matemati¤i disiplinleraras› bir programd›r. Matematik, bilgisayar, iﬂletme, finans ve
ekonomi derslerinin yan›s›ra mesleki yetkinlik kazand›rmaya yönelik derslerden oluﬂur. Program,
matematik e¤itimi alm›ﬂ, uluslararas› finans, sigorta finans›, risk analizi ve sermaye yönetimi konular›nda uzmanlaﬂm›ﬂ kiﬂiler yetiﬂtirmeyi hedeflemektedir. Avrupa finans pazar›nda süregelen geliﬂme, büyüme ve entegrasyon nedeniyle, finans
mühendisli¤inin teknik özelliklerini bilen insan
gücüne daha fazla ihtiyaç duyulmaktad›r. Program, ö¤rencileri iﬂte bu modern finans dünyas›na

haz›rlayacakt›r. Alacaklar› güçlü matematik e¤itimi Finans Matemati¤i mezunlar›n› iﬂ hayat›nda
çok avantajl› bir pozisyona getirecektir. Herhangi
bir ﬂirketin finansman bölümünde çal›ﬂabilecekleri gibi bankac›l›k ve sigortac›l›k gibi sektörlerde
de aranan elemanlar olacaklard›r. Özellikle ülkemizde yeni baﬂlayan özel emeklilik sigortas› uygulamas› sigorta ﬂirketlerinin Finans Matemati¤i
e¤itimi alm›ﬂ bireylere olan gereksinimini art›rm›ﬂt›r. Mezunlar›m›z›n seçebilece¤i bir di¤er yol
ise elbette daha çok okuyup ö¤renmek, yüksek lisans ve doktora yap›p üniversitede kalmak, e¤itim
ve araﬂt›rmayla u¤raﬂmakt›r.
Yonca Demir, Koordinatör

Türk matematikçilerin a¤› Turkmath’a üye olmak için,
http://listweb.bilkent.edu.tr/yardim/bilkent/turkmath.html adresine girin, turkmath dü¤mesine bas›n, yeni sayfada e-posta adresi, ad soyad› doldurup “listeye gir” dü¤mesine bas›n. Bir baﬂka yol: listprocqlistweb.bilkent.edu.tr adresine, Türkçe karakterler kullanmadan “subscribe turkmath isim soyisim end”
mesaj›n› gönderin. ♠
MD Kurum Aboneli¤i
Üniversiteler

Lise ve Kolejler

Dersaneler

Atatürk Ü., K.K.E.F. Matematik 360
Ankara Ü., Matematik
134
Mu¤la Ü., Matematik
116
Hacettepe Ü., E¤itim Fakültesi
79
Uluda¤ Ü., Matematik
68
Atatürk Ü., Matematik
66
Dicle Ü., E¤itim F.
63
F›rat Ü., Matematik
62
Erciyes Ü., Matematik
61
Dokuz Eylül Ü., Matematik
60
Hacettepe Ü., Matematik
58

Antalya K.
57
Ö. Çukurova Bilfen K.
43
80. Y›l Anadolu L.
30
Tekirda¤ Fen L.
27
Mu¤la Anadolu L.
21
Küçükçekmece L.
21
Adem Tolunay Anadolu L. 16
FMV Özel Iﬂ›k L.
16
Akyaz› Anadolu L.
14
Aksaray Anadolu Ö¤r. L. 13
‹brahim Turan L.
11

MEF

9

31

K›raathaneler
Ümraniye K.
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Cahit Arf ve Gündüz ‹keda Burslar› Yönetmeli¤i
Türk 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 milyonluk ba¤›ﬂ›yla genç bir matematikçi desteklenebilir.
Hesap numaram›z: ‹ﬂ Bankas›, Galata ﬁubesi, No. 1021-1028574. MD
ürk Matematik Derne¤i (TMD) Yönetim Kurulu (YK), yay›n ve ba¤›ﬂlarla elde etti¤i gelirle, gelece¤in genç matematikçilerine destek olmak
amac›yla Cahit Arf ve Gündüz ‹keda Burslar› vermeye karar vermiﬂtir.
1. Burslar ekonomik güçten yoksun, matematikte parlak bir akademik gelecek vaat eden gençlere verilir. Baﬂvuracak adaylar›n aﬂa¤›daki koﬂullara uymalar› beklenir:
a. TC s›n›rlar› dahilinde bir üniversitenin matematik bölümünde lisans seviyesinde okuyacak veya
okuyor olmak.
b. Burs verilece¤i y›l›n 1 Ocak günü itibariyle
26 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olmak.
c. Aday›n son girdi¤i ÖSS’de ilk iki tercihinin en
az birinin “Matematik” olmas›.
2. Verilecek burs say›s›n› ve miktar›n› her y›l YK
belirler. 2004/2005 akademik y›l› için en az iki kiﬂinin ayda kiﬂi baﬂ›na en fazla 250.000.000 TL olmak
üzere beﬂinci maddedeki koﬂullar yerine getirildi¤i
takdirde, 10 ay destek almas›na karar verilmiﬂtir.
3. Burs komitesi, YK’nin önerece¤i 3 kiﬂi, Matematik Dünyas› yay›n kurulunun önerece¤i 2 kiﬂi
ve bu 5 kiﬂinin oybirli¤iyle kabul edece¤i üyelerden
oluﬂur. Burs komitesi her y›l yenilenir.
4. Burs komitesi burs için önerdi¤i adaylar›
YK’ye sunar. Son karar› YK verir. Burs komitesinin
YK’ye önerdi¤i aday say›s›, burs verilecek kiﬂi say›s›ndan az olamaz ve bu say›n›n iki kat›n› aﬂamaz.
5. Burslar, ilkesel olarak, Burs Komitesi taraf›ndan baﬂar›l› bulundu¤u takdirde, ö¤renciye lisans
e¤itimi boyunca verilir. Ancak burslar herhangi bir
gerekçe gösterilmeden de kesilebilir. Burs komitesinin burslu ö¤rencinin baﬂar›l› olup olmad›¤›n› tespit
edebilmesi amac›yla, ö¤renci her dönem baﬂ›, bir
önceki dönem boyunca s›navlar›ndan ald›¤› notlar›n› ve bölümüne bir sonraki dönem için kaydoldu¤unu kan›tlayan belgeleri TMD’ye sunmal›d›r.
6. Baﬂvurular TMD’ye en geç 15 Eylül’de ele

geçecek ﬂekilde postayla yollanmal›d›r.
7. Baﬂvuru dosyas›n›n içeri¤i:
Zorunlu belgeler:
a. Eksiksiz baﬂvuru
formu1
b. ‹kametgâh belgesi (baﬂvuru tarihinden en
fazla üç ay önceye ait olmal›d›r)
c. Nüfus sureti örne¤i
d. Tasdikli ortaö¤retim not belgeleri
e. Tasdikli ÖSS tercih formu kopyas›
f. Tasdikli ÖSS kabul formu kopyas›
Dosyaya eklenebilecek belgeler:
g. Aday›n matematik yetene¤ini ölçebilecek kadar yak›ndan tan›yan en fazla üç kiﬂinin tavsiye
mektubu.
h. Aileyi yak›ndan tan›yan ama aile d›ﬂ›ndan
birinin (örnek: muhtar, jandarma, ö¤retmen, kaymakam, ö¤retim üyesi) aday›n ve ailesinin ekonomik durumunu anlatan yaz›s›.
i. Ö¤rencinin baﬂar›s›n› gösteren belgeler.
8. Burs alanlar ekim ay› baﬂ›nda haberdar edilecek ve adlar› Matematik Dünyas› dergisinde ve
www.tmd.org.tr ve www.matematikdunyasi.org
internet sitelerinde duyurulacakt›r.
9. Ulaﬂ›lamayan ya da bir hafta içinde yan›t
vermeyen adaylar burs haklar›n› kaybeder.
Not: Yanl›ﬂ bilgi verenler hakk›nda savc›l›¤a ﬂikâyette bulunulacakt›r.
TMD YK

T

Adres:
Türk Matematik Derne¤i Burs Komitesi
Sabanc› Üniversitesi, Karaköy ‹letiﬂim Merkezi
Bankalar Cad. 2
34420 Karaköy-‹stanbul
Elektronik Posta: tmd@sabanciuniv.edu.tr
Telefon: (0212) 292 49 39 / 1506 • Faks: (0212) 252 32 93
‹nternet sitesi: www.tmd.org.tr

1 Baﬂvuru formlar› www.tmd.org.tr ve
www.matematikdunyasi.org adreslerinden elde edilebilir.
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