Matematik Dünyas›, 2007-I

TMD 2007 Yazokulu 16 Temmuz – 30 A¤ustos tarihleri aras›nda
ﬁirince’de (Selçuk ‹zmir), oldukça
vahﬂi bir do¤ada yap›lacakt›r. Siyah-beyaz olsalar da, foto¤raflardan, yazokulunun had safhada heyecanl› geçece¤i belli oluyor.
10 dönümlük araziye ﬂu anda
prefabrik evler konuluyor. Odalar
dörder kiﬂilik. Çad›r kabul edilir.
S›cak su gibi minimum uygarl›k
düzeyini tutturaca¤›z. Mutfak,
derslik gibi ortak mekânlar›m›z
taﬂtan yap›lacak. Yazokulu s›ras›nda inﬂaat devam
ediyor olabilir.

Düzey: Yazokulunun düzeyi,
temel, orta ve ileri olmak üzere üç
bölüme ayr›lm›ﬂt›r.
1) “Temel”, en az bir y›l soyut
cebir ve analiz dersi alm›ﬂ ö¤renciler içindir.
2) “Orta”, en az üç ya da dört
y›ll›k iyi bir matematik e¤itiminden geçmiﬂ ö¤renciler içindir.
3) “‹leri”, yüksek lisans ö¤rencileri içindir.
Ancak ö¤renciler dersin hocas›n›n da onay›yla de¤iﬂik düzeylerden dersler alabilirler.
Ücret: Yazokulu için kat›l›mc›lardan bir ücret
talep edilmeyecektir ve e¤itimcilere bir ücret ödenmeyecektir. Kat›l›mc›lar kalacaklar› yerin ve günlük ihtiyaçlar›n›n bedelini öderler. Prefabrik evlerde konaklama ücreti kiﬂi baﬂ›na 10 YTL +
KDV’dir. Ortak akﬂam yeme¤inin bedeli 5 YTL.
Sabah kahvalt›s› ve ö¤le yemekleri herkesin kendi
sorumlulu¤unda olacak. (Dileyenler komün kurabilirler. Kullanabilece¤imiz bir mutfa¤›m›z ve buzdolab›m›z olacak.) Çad›r kurma ücreti al›nmayacakt›r.

ﬁirince
ﬁirince, ‹zmir ilinin Selçuk ilçesinin ad› gibi
gerçekten ﬂirin bir eski Rum köyüdür. Bu köyün
1 km kadar uza¤›nda 10 dönümlük bir arazide
yap›lacak yazokulu. Ço¤unlu¤u zeytin ve çam
a¤açlar›ndan oluﬂan yeﬂilliklerin içinde, da¤ baﬂ›nda, inin cinin top oynad›¤› muhteﬂem manzaral› bir yer.

Arazimizden bir manzara. Rengarenk çiçekler ne yaz›k ki
siyah beyaz foro¤rafta görünmüyor. Bunun arkas›nda
muhteﬂem bir vadi var.

Bundan böyle her y›l yazokulunu bu arazide
yapaca¤›z ve böylece istedi¤imiz zaman ve yerde
müzik dinleyebilece¤iz, ateﬂ yak›p ﬂark› türkü söyleyebilece¤iz, oturup kalkabilece¤iz, çay kahve içebilece¤iz. K›sacas› kimsenin naz›n› çekmeden diledi¤imiz gibi özgürce çal›ﬂaca¤›z.

E¤itim dili: ‹ngilizce ve Türkçe. (Daha çok
Türkçe!)
Süre: Yazokulumuz 16 Temmuz’dan 30 A¤ustos’a kadar toplam 6,5 hafta sürecektir. Ancak kat›l›m (pazartesi baﬂlayan) haftalar baz›nda da olabilir.
Kat›l›m Koﬂulu: En az bir y›l (ama tercihen daha fazla) lisans seviyesinde bir matematik bölümünde okumuﬂ olmak ve matematik anlayacak
düzeyde ‹ngilizce bilmek. Yer olursa matematik
ö¤retmenli¤i gibi baﬂka bölümlerden de ö¤renci
kabul ederiz.

ﬁimdilik zeytin ve çam a¤açlar› var. A¤aç çeﬂitleri en yak›n
zamanda ço¤alacak.
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Baﬂvuru: Baﬂvuru formlar› http://www.matematikdunyasi.org/yazokulu/yazokulu_basvuru_formu.html adresindedir. Baﬂvurular›n 15 Haziran tarihine kadar tmd2007@math.bilgi.edu.tr
adresine yollanmas› gerekmektedir. Kabul edilenlerin listesi en geç 30 Haziran’da aç›klanacakt›r.

Arazinin gördü¤ü vadi

• Analizde baz› konular, Ali Nesin, yazokulu
boyunca ve her seviyede ö¤renci için. Analizde temel olan, ancak her zaman müfredatlarda bulunmayan konular.
• Temel Algoritma Analizi, H. Coﬂkun Gündüz, 20-26 A¤ustos, alçak ve orta seviye.
• Fraktaller, Andrei Ratiu, 13-26 A¤usto, orta
seviye.
• Analitik Say›lar Teorisinde Yöntemler, Emre
Alkan, 30 Temmuz-19 A¤ustos, orta ve yüksek seviye.
• Cisimler Kuram› - Galois Teorisi, Özlem Beyarslan, 23-29 Temmuz ve 20-30 A¤ustos, orta ve
yüksek seviye.
• Kompleks Analiz Etraf›nda Bir Tur... Mehmet K›ral, 16 Temmuz - 5 A¤ustos, orta ve yüksek
seviye.
• Witt Halkalar›, Sonat Süer, 23-29 Temmuz,
orta ve yüksek seviyede.
• C(X)’in halka ve vektor örgü uzay› olarak
baz› temel özellikleri, Zafer Ercan, 20-26 A¤ustos,
orta ve yüksek seviyede.
• Grobner Bazlar›na Giriﬂ, Müfit Sezer, 13-19
A¤ustos, orta seviyede.
Ayr›nt›l› içerik www.matematikdunyasi.org
adresinde bulunabilir. ♠

Ortak mekânlar›n yap›laca¤› taﬂlar

Burs: Ekonomik durumu elveriﬂli olmayan kat›l›mc›lar›n üniversitelerinden maddi destek almalar› beklenmektedir. K›s›tl› bütçemizden baz› baﬂar›l› ö¤rencilere burs verebiliriz. ‹stenen burs miktar› baﬂvuru formlar›nda belirtilmelidir.
Not: Yazokullar›m›z›n felsefesi gere¤i (sadece
ve sadece matemati¤i paylaﬂma ve ö¤renme amaçl›), yazokulu sonunda hiçbir diploma, sertifika, belge verilmeyecektir. Al›nan dersler hiçbir biçimde
baﬂka bir kurumda geçerli say›lmayacakt›r.
E¤itmenler: E¤itmenlerin listesi ve verecekleri
dersler, derslerin düzey ve tarihleri aﬂa¤›da. Sürpriz
konuklar›m›z da olacak.
DERSLER
• Cebirde baz› konular, Ali Nesin, yazokulu
boyunca ve her seviyede ö¤renci için. Cebirde temel olan, ancak her zaman müfredatlarda bulunmayan konular.
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Konu
Cebir
Analiz
Algoritma Analizi
Fraktaller
Analitik Say›lar
C(X)
Grobner Taban›
Witt Halkalar›
Galois ve Cisimler
Kompleks Analiz

E¤itmen
Ali Nesin
Ali Nesin
Coﬂkun Gündüz
Andrei Ratiu
Emre Alkan
Zafer Ercan
Müfit Sezer
Sonat Süer
Özlem Beyarslan
Mehmet K›ral
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