Matematik Dünyas›, 2005 Güz

Duyduk Duymad›k Demeyin!
♦ Matematik Dünyas›’na art›k kredi kart›yla
internetten abone olabilir, eksik say›lar›n›z› tamamlayabilirsiniz. www.matematikdunyasi.org

Eski MD’ler
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.

♦ 19 May›s Üniversitesi’nde 10-15 Temmuz
aras›nda “Sampling Theory and Applications” konulu Sampta05 konferans› yap›lacak. (http://sampta05.omu.edu.tr).

tik yar›ﬂmas› düzenleyecektir. ‹nternet adresi
http://stu.inonu.edu.tr/~matematik/liselerarasi.php

♦ Lisans seviyesinde matematik e¤itimini konu
alan uluslararas› bir konferans 30 Haziran - 5 Temmuz 2006 tarihleri aras›nda (‹ngiltere ya da ABD’de
de¤il) ‹stanbul’da olan “The Marmara” otelinde yap›lacak. ‹nternet adresi: www.tmd.org.tr/ictm3

• Özel Ege Lisesi 7 y›ldan beri ilk ve ortaöretim ö¤rencileri için okullararas› matematik yar›ﬂmas› düzenliyor. ‹nternet adresi http://www.egelisesi.k12.tr/turkce/yarisma/matematik/

♦ ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü’nün seminerleri Dolapdere yerleﬂkesinde cuma
günleri saat 2-4 aras›. Bilgi için dsalar@bilgi.edu.tr
adresine yaz›n.

• ‹TÜ Vakf› Bursa ﬂubesi belirli aral›klarla
Bursa’daki lise ö¤rencilerine yönelik bir matematik
yar›ﬂmas› düzenlemektedir. bursa@ituvakif.org.tr
adresinden bilgi alabilirsiniz.

♦ Tübitak’›n yay›mlad›¤› popüler bilim ve matematik
kitaplar›na
http://www.kitap.tubitak.gov.tr adresinden ulaﬂabilirsiniz.

• Son anda gelen haber: Bilkent Üniversitesi’nden Sinan Sertöz arkadaﬂ›m›z Sedat Simavi
Ödülü’nü ald›. Candan kutlar›z! Ödülün verdi¤i
bu prestijle Sinan arkadaﬂ›m›z›n daha çok ö¤rencisini dergiye abone ettirece¤ini umuyoruz!
Aﬂa¤›da, Sinan Sertöz’ün 2004 Antalya Cebir
Günleri’nde bir boﬂ zaman›n› de¤erlendirirken görüyorsunuz.

♦ Ankara Baﬂkent Üniversitesi’nde 7-11 Temmuz aras›nda matematik e¤itimiyle ilgili uluslararas› bir toplant› düzenlenecek. www.mathed.baskent.edu.tr
♦ Ülkemizde çeﬂitli düzeydeki ö¤rencilere yönelik birçok matematik yar›ﬂmas› yap›l›yor. ‹ﬂte
bunlardan bir kaç›:
• Tübitak’›n düzenledi¤i olimpiyatlar ve ortaö¤retime aç›k araﬂt›rma projesi yar›ﬂmalar› için
http://www.tubitak.com.tr/genc/index.htm adresini ziyaret edin.
• ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü’nün düzenledi¤i “Cahit Arf Matematik Günleri” matematik yar›ﬂmas› 25 ﬁubat 2006’da yap›lacak. Son baﬂvuru tarihi 20 ﬁubat. ‹nternet adresi:
http://arf.math.bilgi.edu.tr
• Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü’nün düzenledi¤i “Matematik Olimpiyatlar›”
için www.akdeniz.edu.tr/fenedebiyat/math/ adresini ziyaret edin.
• Do¤uﬂ Üniversitesi Matematik Kulübü’nün
düzenledi¤i matematik yar›ﬂmas› için http://club.dogus.edu.tr/matematik/ adresini ziyaret edin.
• ‹nönü Üniversitesi Matematik Toplulu¤u 7
Nisan 2006’da Malatya liseleri aras›nda matema-
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