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♦ 2010 y›l› Arf Konferans› 9
Aral›k Perflembe günü ODTÜ’de
yap›lacakt›r. Arf Konferanslar›’n›n bu y›lki konu¤u Kolombiya
Üniversitesi (ABD) ö¤retim üyelerinden topolojist Prof. John Morgan olacakt›r. Arf Konferans›’n›n
bafll›¤› “the topology of 3-manifolds”.

nograf dizisinde yay›mlanm›fl “Transformation of
measures on Wiener space” adl› kitaplar› ile birlikte MathSciNet kaynaklar›na göre yüzü aflk›n makalesi bulunmaktad›r. MD olarak biz de sevgili Süleyman’n›n yaflgününü kutluyor ve baflar›lar› ile iftihar ediyoruz.
♦ TMD’nin iki y›lda bir yap›lan ola¤an
genel kurulunda, yönetim kuruluna Betül
Tanbay, Bar›fl Coflkunuzer, Serap Öztop,
Cem Güneri, Hüsnü Erbay seçildiler. Ali Ülger’den boflalan baflkanl›¤a Betül Tanbay geçti.
Eski baflkan›m›z Ali Ülger’e teflekkür eder, yeni
baflkan›m›z Betül Tanbay’a baflar›lar dileriz.
Betül Tanbay
♦ Bir anlamda rastgele de¤iflkenlerin türevini hesaplamaya yarayan ve
finans ve istatistik gibi birçok uygulamas› olan
“Malliavin Calculus”ün yarat›c›s› Paul Malliavin 3
Haziran 2010’da hayat›n› kaybetti. Pierre ve Marie Curie Üniversitesi’nden emekli olan Malliavin
1925 do¤umluydu.

John Morgan

11 Ekim 2010 günü Cahit Arf’›n
yüzüncü do¤umgünüydü.
Google bu güne özel bir aç›l›fl sayfas› yapt›.
♦ ODTÜ Matematik Bölümü eski çal›flanlar›ndan ve halen Ecole Supérieure des Télécommunications (ENST) ö¤retim üyelerinden Ali Süleyman Üstünel’in
60’›nc› yaflgünü Paris’te yap›lan
uluslararas› kat›l›ml› bir kongre
ile kutland›. Üstünel’in “Springer
Lecture Notes”lar›nda yay›mlanm›fl “Introduction to Analysis on
Wiener space”, M. Zakai ile birAli Süleyman
likte yazd›klar› ve Springer Mo-

Paul Maliavin, efli Marie-Paul ile

♦ Türkiye’de 2007’de 71, 2008’de 61, 2009’da
81 doktora verilmifl. Listeye http://tez2.yok.gov.tr
adresinden ulaflabilirsiniz.
♦ Fraktallerin babas›, ünlü matematikçi Benoit
Mandelbrot 85 yafl›nda uzun y›llard›r mücadele verdi¤i kansere yenildi. Mandelbrot’un, k›y› fleridi gibi,
belirlenmifl hiçbir kurala uymad›¤›, rastgeleli¤e ter-

Üstünel

* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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kedilmifl san›lan birçok yap›lar›n asl›nda
bir yap›s› oldu¤unu
buldu¤unu söyleyebiliriz. Polonya’da do¤an ama Fransa’da
yaflayan Mandelbrot’un amcas› da matematikçiydi ve tahBenoit Mandelbrot
min edilece¤i üzere
amcas› sayesinde matematikçi olmufltu. Afla¤›daki
resimde ünlü Mandelbrot kümesi görülmektedir.

rencilerine yönelik iki k›fl okulunu ve Matematik
Köyü’nde gerçekleflecek bir baflka lisans k›fl okulunu, hakemlere göndermeye gerek bile görmeden
reddetti. Matematik Köyü’nün programlar› için
www.matematikkoyu.org adresine bakabilirsiniz.
♦ TÜBA, matematik ders notlar›na ve matematik kitaplar›na ödül koydu. Sonuçlar›n en geç Kas›m ay› içinde aç›klanmas› bekleniyor. Adres:
www.tuba.gov.tr.

TMD Burslar›
TMD, yay›nlar›ndan ba¤›fllardan elde etti¤i gelirle Cahit Arf, Gündüz ‹keda ve Nâz›m Terzio¤lu ad›na matematik ö¤rencilerine burs verecektir. Bilgi için http://www.tamd.org.tr/##2
Ödüller
♦ Her dört y›lda bir yap›lan Uluslararas› Matematik Konferans› (ICM) bu yaz Hindistan’da yap›ld› ve adet oldu¤u üzere 40 yafl›ndan genç matematikçilere verilen Fields Ödülleri sahiplerini buldu.
Buna göre Fields Ödülü sahipleri: Elon Lindenstrauss, Ngô Bao Châu, Stanislaw Smirnov ve Cédric
Villani oldular. Foto¤raflar› tahmin edilen s›rayla
afla¤›da. Yine ICM’lerde verilen Nevanlinna Ödülü’nün bu seferki sahibi Daniel Spielman, Gauss
Ödülü sahibi Yves Meyer ve ilk kez verilen Chern
Madalyas› sahibi ise Louis Nirenberg oldular.

♦ Matematik Köyü’nün kuruluflundan bu yana
performans› afla¤›daki gibi. Bilindi¤i üzere TÜB‹TAK, Matematik Köyü’nde gerçekleflecek olan
tüm 2009 ve 2010 lise ve lisans projelerini desteklemeyi reddetmiflti. fiimdi de, Ekim 2010’da al›nan
bir habere göre, TÜB‹TAK yöneticileri, TMD’nin
Matematik Köyü’nde gerçeklefltirece¤i lisans ö¤2007 2008 2009
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♦ 2010 y›l› Wolf Vakf› ödülü Harvard Üniversitesi’nden Shing-Tung Yau (geometrik analiz konusunda yapt›¤› araflt›rmalar›n geometri ve fizi¤in
bir çok alan›na yapt›¤› katk›lar) ve Stony Brook

2,11
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Üniversitesi’nden Dennis Sullivan’a (cebirsel topoloji ve conformal dinami¤e yapt›¤› yenilikçi katk›lar› nedeni ile) verildi.
♦ Geliflmekte olan ülkelerin genç matematikçilerine verilen Ramanujan Ödülü bu y›l Instituto
Politecnico Nacional, Meksika üyelerinden Ernesro Lupercio’ya verildi. Lupernicio’ya ödülü cebirsel topolojiye, geometriye ve matematiksel fizi¤e
yapt›¤› ola¤anüstü katk›lar› nedeni ile verildi.
♦ 2003’ten beri verilmekte olan ve matematik
ödüllerin en de¤erlisi olarak kabul edilen Abel
ödülü 2010’da Teksas Üniversitesi (Austin) ö¤retim üyelerinden John Torrence Tate’e verildi. Tate’e ödülü çok say›da ve kal›c› araflt›rmalar› nedeni ile verildi.
♦ Bir matematik alan›nda en son geliflmeleri de
kapsayan derleme makalelerine verilen Ferran Sunyer i Balaguer Ödülü “Lecture Notes on Mean
Curvature Flow” adl› derlemenin yazar› Carlo
Mantegazza’ya verildi. Makale Birkhauser Verlag
Yay›nevi’nin “Progress in Mathematics” adl› dizisinde yer alacak.
Yay›nlar
♦ Avrupa Matematik Derne¤i 2010’dan itibaren Quatum Topology adl› bir dergi yay›nl›yor.

Derginin ederi 198 Avro + 20 avro posta masraf›
olarak belirlenmifl. Adres: subscriptions@emsph.org/www.ems-ph.org olarak verilmifl. Bu arada
Avrupa Matematik Derne¤i içinde bulundu¤umuz
y›l kuruluflunun 20’nci y›l›n› kutluyor. Avrupa
Matematik Derne¤i (EMS) 28 Ekim 1990 tarihinde Madralin, Polonya’da kurulmufl.
♦ Kimi araflt›rma dergilerine internet arac›l›¤›
ücretsiz ulaflmak mümkün. Örne¤in Avusturalya
Matematik Derne¤inin “Journal” dergisine ve ayn›
derne¤in “Bulletin” dergisine yay›mland›klar› tarihten befl y›l sonra ücretsiz olarak ulafl›labiliniyor.
Adres: journals.cambridge.org/austms. Benzer flekilde yay›mland›klar› tarihten alt› y›l sonra Compositio Mathematica dergisindeki makalelere, yay›mland›klar› tarihten befl y›l sonra Glasgow Mathematical Journal dergisinde yay›nlanan makalelere ve yay›mland›klar› tarihten on y›l sonra Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society dergisinde yay›nlanan araflt›rmalara ücretsiz ulaflmak
mümkün.
♦ http://FreeVideoLectures.com/Subject/Mathematics adl› paylafl›m sitesinde ücretsiz matematik videolar› var. Bunlar›n baz›lar› flöyle: Calculus, Vector
calculus, Linear Algebra, Multivariable Calculus.

Üniversitelerimizi Tan›yal›m
♠ K›r›kkale Üniversitesi Ankara-K›r›kkale
karayolu üzerinde ve burada çal›fl›p ya da üniversiteye devam edip Ankara’da yaflamak pekâlâ
mümkün. 1993-94 akedemik y›l›nda ö¤renci almaya bafllayan bölüm, 1998-99 akademik y›l›n-

♠ Mu¤la Üniversitesi de 1993-94 akademik
y›l›nda ö¤renci almaya bafllam›fl. 2000-2001 y›l›nda kendi binas›na kavuflmufl. Mu¤la Üniversitesi de ikinci ö¤retimde ö¤renci kabul ediyor. Bölümde dokuz ö¤retim üyesi, onbir araflt›rma gö-

da ikinci e¤itime bafllam›fl. Bölümde on ö¤retim
üyesi, on da araflt›rma görevlisi görev yap›yor.
MathSciNet kay›tlar›na göre bu bölüm elemanlar›n›n 110’u aflk›n yay›mlanm›fl makalesi bulunmaktad›r. Bölümün çal›flan bir de web sayfas›
vard›r.

revlisi görev yapmaktad›r.MathSciNet kay›tlar›na göre bu bölüm elemanlar›n›n yay›nlanm›fl 80’i
aflk›n araflt›rmas› bulunmaktad›r. Çal›fl›r web
sayfas› olan bölüm Gökova körfezinden sadece
yar›m saat uzakl›kta, Mu¤la kenti ise, bilindi¤i
üzere, ülkemizin en güzel kentlerimizden biridir.
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‹kinci s›radakiler: asistan Mehmet Can, asistan Timur Karaçay, asistan Birol Temelkuran, ö¤retim
görevlisi Fahrettin Akbulut (Selman Akbulut’un
babas›), asistan Cemal Koç, bölüm sekreteri.
Üçüncü s›radakiler: Dördüncü s›radakiler: Bölüm
hademesi ve bilinmeyen bir kifli.

Foto¤raflar: Yurdanur Bat›rbay

2010-I say›m›zda Cemal Koç hocam›z› anarken
yay›mlad›¤›m›z bir foto¤raftaki kiflilerin kimli¤i
baz› meslektafllar›m›z taraf›ndan merak edildi.
Merak› gideren Timur Karaçay’a teflekkür ederiz.
Ön s›radakiler (soldan sa¤a): Prof. Dr. Lothar
Koschmieder, Prof. Dr. S. Kerawala, Prof. Dr.
Muzaffer Kula, Bölüm Kütüphanesi memuresi.

Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da, ‹stanbul TÜYAP
kitap fuar›nda yazarlar okurlar›yla bulufltu. MD
de TÜYAP’ta olacak. Foto¤rafta, geçen y›l›n
TÜYAP’›ndan iki sahne görülüyor. Turgut

Özakman “Ç›lg›n Türkler”den ve domuz gribinden korunurken ve domuz gribine karfl› ba¤›fl›kl›¤› oldu¤unu iddia eden Ali Nesin halkla kucaklafl›rken.
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