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“Matemati¤i Hitap Etti¤imiz
Toplulu¤a Göre Anlatmal›y›z”
Ondokuz May›s Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nün düzenlendi¤i
9’uncu Geometri Sempozyumu bafllad›. Üniversitenin Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bafllayan sempozyuma geometri üzerine araflt›rmalar yapan 4'ü yabanc› 160 bilim adam› kat›l›yor.
Sempozyumun aç›l›fl›na
OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Hüseyin Akan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. fienol Eren,
Matematik
Bölümü
Baflkan› ve Sempozyum
Düzenleme Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Mustafa
Çal›flkan, Sa¤l›k Kültür Prof. Dr. Hilmi Hac›saliho¤lu
ve Spor Daire Baflkan›
Mustafa Çay›ro¤lu, sempozyum kat›l›mc›lar› ve
çok ö¤retim üyeleri kat›ld›.
Sempozyumun aç›l›fl›nda konuflan Matematik
Bölüm Baflkan› ve Sempozyum Düzenleme Kurulu
Baflkan› Prof. Dr. Çal›flkan, geometriye gönül vermifl araflt›rmac›lar›n sempozyuma kat›lmas›ndan
büyük memnuniyet duyduklar›n› söyledi. Geometrinin tarihçesinden bahseden Prof. Dr. Mustafa
Çal›flkan, “Platon akademisinin girifline; 'Geomet-

ri bilmeyen giremez' yazm›flt›r. Çünkü geometri bilimi felsefe ile yak›ndan ilgilidir. Bu da di¤er bilimler ile ba¤lant› kurmay› kolaylaflt›r›r. Sempozyuma; 4'ü yurt d›fl›ndan olmak üzere 160 bilim insan› kat›lacak, ça¤r›l› konuflmalar ve posterlerle birlikte 100 adet sunum olacakt›r.” bilgisini verdi.
Sempozyumun Onursal Baflkan› OMÜ Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Akan, günlük hayatta herkesin
geometriyi kulland›¤›na dikkat çekti. T›pç›lar›n da
hesaplama yaparken geometriden faydaland›klar›n›
vurgulayan Prof. Dr. Akan, üniversitesinde bilimsel
ve kültürel toplant›lar yap›lmas›ndan gurur duydu¤unu kaydetti. Bilecik Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Hilmi Hac›saliho¤lu ise insanlar›n matematikten korkmas›na anlam veremedi¤ini vurgulad›. Prof. Dr. Hac›saliho¤lu, “Buras› daha kalabal›k
olsun isterdim ama insanlar matematikten korkarlar. Okulda birçok ders görülür ama unuturlar. Matematik kal›c›d›r. ‹nsanlar›n matematikten korkmas›n› istemiyorsan›z matemati¤i hitap edece¤iniz toplulu¤a göre anlatmal›s›n›z.” fleklinde konufltu.
Astronomik uzakl›klara ve fraktallara iliflkin
sunum yapan Hac›saliho¤lu'na Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan plaket ve çiçek takdim etti. Programda, OMÜ Güzel Sanatlar E¤itimi ö¤rencileri
taraf›ndan verilen ve flefli¤ini Metin Solmaz'›n yapt›¤› Türk Halk Müzi¤i konseri de gerçekleflti. ♥

Radikal, 17 Haziran 2011

13 Yafl›nda Üniversiteli
Hollanda, henüz 13 yafl›nda olmas›na ra¤men
liseyi baflar›yla bitirerek üniversiteye gitmeye hak
kazanan ö¤renciyi konufluyor.
LAHEY - Rotterdam yak›nlar›ndaki Schiedam'da yaflayan Erik van der Boom, alt› y›ll›k lise dengi Gymnasium'u üç y›lda bitirerek, büyük
bir baflar›ya imza att›.
Gymnasium'un ilk dört senesini bir y›lda bitiren ö¤renci, ilkokul e¤itimini de bir y›l erken tamamlad›.
AD gazetesinde yer alan haberde, Gymnasium'dan baflar›yla mezun olan Boom'un ülkenin

say›l› üniversitelerinden Delft Teknik
Üniversitesi'nde matematik ya da fizik
veya her ikisini birden okumak istedi¤i
belirtildi.
Tam olarak ne
olmak istedi¤ine henüz karar vermedi¤iErik van der Boom
ni anlatan Boom, hobi olarak müzi¤i çok sevdi¤ini söyledi.
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Gönüllü Ö¤retmene
Milli E¤itim’den Suç Duyurusu
Milli E¤itim Yanl›fl Anlam›fl Olmal›
Verdi¤i hizmetin takdir edilmesi gerekirken cezaland›r›lmak istenmesine bir anlam veremedi¤ini
kaydeden Candemir, yanl›fl anlafl›ld›¤›n› düflündü¤ünü belirtti. Ö¤retmen olmad›¤› yönündeki iddialara da yan›t veren Candemir, tepkisini flöyle dile
getirdi:
“Ben Bo¤aziçi Üniversitesi’nin Fen Bilgisi ve
Matematik Ö¤retmenli¤i bölümlerinden mezun oldum. Ben ö¤retmen de¤ilsem, ben ö¤retmenlik yapamayacaksam, kim yapacak? Ben bu 20 ö¤renciye söz verdim. Onlara ders vermeye devam edece¤im. Yaln›zca sanat kamp›ndan ayr›l›yorum. Baflka bir platformda nas›l ders verece¤imi düflünece¤im. Yaflanan durumdan dolay› çok üzgünüm. Büyük flok yaflad›m. Benim amac›m iyi niyetle, ö¤rencileri geri kald›klar› derslerde bir ad›m ileri götürmekti. Böyle bir olay›n yasal olmad›¤› akl›ma gelmedi. Çocuklarla görüfltüm, 1-2 gün tatil oldu¤umuzu söyledim. Köy yeri buras›. Çok çabuk duyulur. Çocuklar›n da haberi olmufltur. Ne yapaca¤›m› bilmiyorum. Mutlaka bir çare bulaca¤›z.” ♥

Fethiye Kayaköy Sanat Kamp›’na 15 gün önce
tatile gelen ve ö¤renci say›s› yetersiz oldu¤u için
okulu kapat›lan Kayaköy’de çocuklar›n derslerinden geri kald›¤›n› ö¤renen 31 yafl›ndaki Ceren
Candemir, kamp›n bahçesindeki bir köfleyi, kapat›lan okuldan getirtti¤i s›ralarla s›n›fa dönüfltürdü.
Bo¤aziçi Üniversitesi E¤itim Fakültesi Fen ve
Matematik bölümleri mezunu Ceren Candemir,
aç›k havada 20 ö¤renciye matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji dersleri vermeye bafllad›.
Sanat kamp› bahçesinde verilen derslerin bas›nda yer almas›n›n ard›ndan ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü, Ceren Candemir, Kayaköy muhtar› ve sanat kamp›n›n iflletme sahibi hakk›nda, Anayasa’n›n e¤itim ö¤retim hakk›n› düzenleyen 42. maddesini ihlal etmek suçundan Fethiye Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.
Ceren Candemir, 20’ye yak›n ö¤renciye gönüllü olarak birebir, günde 10 saat ders veriyordu.
‘Çal›kuflu Ceren’: E¤itime Devam
Suç duyurusundan dolay› oldukça üzgün oldu¤unu kaydeden Ceren Candemir, ö¤rencilere ders
vermeyi sürdürece¤ini belirterek, flöyle dedi:
“Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün hakk›mda yapt›¤› suç
duyurusuna hem üzüldüm
hem de çok flafl›rd›m. Ben tatile geldi¤im yerde iyi niyetle
bir fley yapmak istedim. Ö¤retmenlik e¤itimi alm›fl biri
olarak, tamamen gönüllü ve
ücretsiz ders vermek istedim.
Verdi¤im derslerde de çocuklar›n eksi¤i oldu¤unu gördüm. Bunu test ederek, görerek yaflad›m. Ö¤rencilere
ders vermek bir suçmufl. O
yüzden de hakk›mda suç duyurusunda bulundular.”

Ceren Candemir ders anlat›rken
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