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ÖNSÖZ

  Bu matematik dergimde matematik ile ilgili

bir haber, Cahit Arf'ın hayatı ve yaptığı

çalışmaları, eğlenceli karikatürler, bulmaca ve

resfebe etkinlikleri, matematik ile ilgili ünlü

sözler ve size önerdiğim film önerilerini

bulabilirsiniz. Umarım dergiden keyif

alırsınız...

Barış Öztürk

 Editör
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 10.

Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden liseli Zeynep

Ebrar Karadeniz, 54 ülkeden 213 kız öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye

girmenin mutluluğunu yaşıyor - Karadeniz: - "Zorlandığım sorular oldu ancak son

ana kadar sakin bir şekilde odaklandım ve soruları çözmeyi başardım. Sınav

bitiminde sonucun nasıl geleceğini bilemiyordum ama iki üç gün içerisinde

açıkladılar ve çok mutlu oldum" dedi.

TÜBİTAK tarafından "Uluslararası Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında

milli takımlarda yetiştirilen öğrenciler, uluslararası sahada Türkiye'yi temsil

ediyorlar. Tüm dünyada kız öğrencilerin matematiğe olan ilgilerini arttırmak

amacıyla 2012'den itibaren düzenlenmeye başlanan Avrupa Kızlar Matematik

Olimpiyatı'nın 10'uncusu, salgın nedeniyle 9-15 Nisan'da, çevrim içi olarak

Gürcistan merkezli olarak gerçekleştirildi. 54 ülkeden 213 kız öğrencinin katıldığı

yarışma her biri 4,5 saat süren iki sınavla tamamlandı. Türkiye Kız Matematik

Takımı, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak, toplam puan sıralamasında 10.

sırada yer aldı.

  

Liseli Zeynep Ebrar, matematik olimpiyatında 

gümüş madalya kazandı

 

HABER
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https://www.mynet.com/matematik-haber-listesi


 Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Cahit Arf 1910 yılında dünyaya gelmiş 1997

yılında vefat eden matematikçilerdendir. Tübitak bilim kolu başkanı ve matematikçi

olarak yaşamına devam etmiştir.

 

Eğitimini Fransa Ecole Normale Superieure’de 1932 yılında tamamladı. Galatasaray

Lisesinde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

doçent adayı olarak çalışmıştır. Doktorasını yapmak için yurtdışına Almanya’ya gitti

1938 yılında Göttingen Üniversitesinde doktorasını bitirmiştir.

 

Çalışma hayatında cebir üzerinde yaptıkları dünya tarafından takdir edildi. Sentetik

geometri problemlerini cetvel ve pergal yardımı ile çözülebileceğini göstermiştir.

Cisimler üzerinde kuadratik formların sınıflandırılması ile Arf değişmezi ve Arf

halkalarını gibi çalışmalarını göstermiştir. Matematik bilimine “Hasse-Arf Teoremi” ile

destek sağlamıştır. Matematiğin önemini ve sanatsal yönünü göstermek adına

“Matematik de resim, müzik ve heykel gibi bir sanattır” diyerek insanlara matematiği

sevdirdi.

 

CAHİT ARF
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KARİKATÜRLER
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BULMACA VE RESFEBE
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ÜNLÜ SÖZLER
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FİLM ÖNERİLERİ
GOOD WILL HUNTING  

CAN DOSTUM (1997) 

 
  Will, bir üniversitede hademelik yapan süper

zeki bir gençtir. Will, bir türlü sokak

kavgalarından kendini alıkoyamaz ve başı derde

girer. Hapise düşmek üzere olan Will'i bu

durumdan kurtarabilecek tek kişi onun

yeteneklerini fark eden, okulun profesörlerinden

Sean McGuire'dır. Aralarında bir anlaşma

yaparlar ve bu zamanla çok özel bir dostluğa

doğru yol alırlar..

Ünlü matematikçi John Nash’in hayat

hikâyesini anlatan film, matematik filmleri

içerisinde en bilinenlerden bir tanesidir. Film

genç yaşında oyun teorisi üzerine geliştirdiği

kuramlarla matematik dehalarından birisi

haline gelen John Forbes Nash Jr. ‘ın akıl

hastalıklarıyla, özellikle şizofreniyle baş

etmesini anlatan etkileyici bir filmdir.

  Hindistan’ın Madras kentinde yoksulluk içinde

büyüyen Srinivasa Ramanujan Iyengar, Birinci

Dünya Savaşı sırasında Cambridge

Üniversitesi’ne giriş hakkı kazanır. Profesör G.

H. Hardy rehberliğinde, Iyengar matematiksel

teorinin öncülerinden olacaktır. Filmde gerçekte

yaşamış olan matematikçi Srinivasa Ramanujan

Iyengar'ın gerçek hikayesi anlatılıyor.  

A BEAUTIFUL MIND

AKIL OYUNLARI  (2001)

 THE MAN WHO KNEW INFINITY

SONSUZLUK TEORİSİ (2015)
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