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Ulusal Matematik Sempozyumları
Derneğimizin geleneksel hale gelen Ulusal Matematik Sempozyumlarının yirmi dördüncüsü 7-10 Eylül 2011
tarihleri arasında Bursa’da, Uludağ Üniversitesi’nde, yirmi beşincisi ise 5 – 7 Eylül 2012 tarihleri arasında Niğde
Üniversitesi’nde yapılmıştır. Her iki sempozyumda da genel konuşmalar, çağrılı konuşmacıların sunumları ve
dizi konuşmaların yanı sıra, doktora çalışmalarını yeni bitirmiş genç matematikçilerin tez çalışmalarını, konunun
tarihsel gelişimini, üzerinde çalıştıkları problemin önemini ve kendi getirdikleri yenilikleri de açıklayacak
şekilde sundukları oturumlar geniş ilgiyle karşılanmıştır. Ayrıca, genç katılımcıların sayısının gitgide arttığı ve
sunulan bildirilerin bilimsel kalitesinin giderek yükseldiği memnuniyetle gözlemlenmiştir.
Diğer bilimsel toplantılar
Derneğimiz ulusal sempozyumların dışında, “2011 Antalya Cebir Günleri”ne, “2012 Antalya Cebir Günleri”ne
ve “TMD 2011 ve 2012 Yaz Okulu”na parasal destek sağlamıştır. Bu yaz okulları ayrıca TÜBİTAK tarafından
da desteklenmiştir. Bunların dışında desteklenen bir diğer etkinlik de ilki 2012 Yazında yapılan ve doktora
yeterlilik sınavlarına hazırlanan matematik lisansüstü öğrencilerine hitap eden “TMD 2012 Yeterlilik Yaz
Okulu” olmuştur.
Derneğimizce 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, İstanbul’daki matematikçileri biraraya getirmek ve
özellikle genç matematikçilerin deneyimli meslektaşlarıyla tanışmalarını ve fikir alışverişinde bulunmalarını
sağlamak amacıyla Karaköy’deki merkezimizde düzenlenen “İstanbul Matematik Seminerleri” 2010-2012
periyodunda da ilgiyle izlenmeye devam etmiştir. Bu toplantılardan önemli biri 16 Kasım 2011’de düzenlenen ve
40 yıllık dernek üyelerimizi bir araya getirdiğimiz “40 Yıl Sohbeti” olmuştur.
Yayınlar
UNESCO’nun parasal desteğiyle 1991 yılında yayımlanmaya başlayan ve orta ve yüksek eğitime yönelik
popüler bir matematik dergisi niteliğini taşıyan Matematik Dünyası dergisi Sayın Prof. Dr. Ali Nesin’in
editörlüğünde yayın hayatını başarıyla sürdürmektedir. Editörümüz bu yıl 10. Yılını doldurmaktadır.

Burslar
Yönetim Kurulumuz, Türk matematiğine büyük hizmetleri geçmiş bulunan Cahit Arf ve M. Gündüz İkeda adına
2006 Ekim ayından başlamak üzere birer adet burs tahsis etmiş olup bu burslarla iki öğrenci desteklenmeye
devam etmektedir. Ekim 2008 tarihinden itibaren de Türk Matematik Derneği' kurucularından ve matematiğe
değerli hizmet ve katkılarda bulunan Nazım Terzioğlu adına bir burs daha tahsis edilmiştir ve böylece toplam üç
matematik lisans öğrencisine bu burslar verilerek, destek olunmaktadır..

Temaslar
Dernek Başkanımız Betül Tanbay 2 Mart 2012 tarihinde Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile görüşmüş,
Cumhurbaşkanının destek verebilmek maksadıyla istemiş olduğu rapor, Yönetim Kurulu üyelerimiz, iktisadi
işletme müdürümüz Ali Nesin, eski başkanlarımız Tosun Terzioğlu ve Ali Ülger’in katkılarıyla hazır edilerek,
Mayıs ayında hem Cumhurbaşkanlığına takdim edilmiş, hem de Milli Eğitim Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı, YÖK Başkanı ve TÜBİTAK Başkanına gönderilmiştir.
Dernek Başkanımız Betül Tanbay ve eski Başkanımız Tosun Terzioğlu 2 Ağustos 2011 tarihinde Bilim, Sanayi
ve Teknoloji bakanımız Nihat Ergün ile görüşmüş, Matematik başta olmak üzere, ülkemizin Temel Bilimler
stratejisinin ivedilikle sapyanması gerektiğinde görüş birliğine varmışlardır.

17 Eylül 2012 tarihinde TMD Başkanı Betül Tanbay ve Sayman Barış Coşkunüzer Ankara’da TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede TMD’nin faaliyetleri, ülkemizdeki
matematik araştırmaları ve olası destek mekanizmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.
1 Nisan 2011 tarihinde Karaköy merkez binamızda, TÜBİTAK yöneticileri ve matematikçileri bir araya getiren
kapsamlı bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda TÜBİTAK’ın destek mekanizmaları hakkında
matematikçilere bir sunum yapılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Aralık 2010’da Başbakan danışmanı olan Sn. Yalçın Akdoğan ile temasa geçilmiş, ülkemizde bir Matematik
Araştırma merkezi kurulması ile ilgili bir proje kendisine Başbakan Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere sunulmuş
ve Başbakanın olumlu tepki verdiği dernek başkanımıza bildirilmiştir.

Duyurular
2011 Nisan ayında Derneğimiz, Eğitim Reformu Girişimi ile birlikte Üniversiteye Giriş Sistemi ile ilgili güncel
konularda ortak bir duyuru hazırlamıştır.
2011 Mayıs ayında Derneğimiz, yaklaşan Genel Seçimler öncesi matematiğin ülkemizin gelişmesi yolundaki
önemine dikkat çeken “Seçimler ve Matematik” başlıklı bir duyuru yapmıştır.
2012 Temmuz ayında Derneğimiz, TÜBA’nın yapısı ve üye seçimi konularında bir duyuru yapmıştır.
Uluslararası temsil
Derneğimiz, Uluslararası Matematik Birliği’ne (IMU) ve Avrupa Matematik Derneği’ne (EMS-European
Mathematical Society ) 2011 ve 2012 aidat borcunu ödemiştir.
30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde Avrupa Matematik Derneği Genel Kurulu Polonya’da Krakov’da
yapılmıştır ve derneğimizi temsilen Betül Tanbay katılmıştır.
8-15 Temmuz 2012 tarihlerinde Güney Kore’de gerçekleştirilen ICME-12 “The 12th International Congress on
Mathematical Education” konferansına derneğimizi temsilen Huriye Arıkan katılmıştır. Kendisinin konferans
kayıt ücreti için TMD’den kısmi destek sağlanmıştır.
Üyelik
Galatasaray Üniversitesi’nden Muhammed Uludağ ve öğrencisi Abdurrahman Yaşar’ın katkılarıyla internet
üzerinden üyelerimizin kişisel bilgilerini güncelleyebileceği ve aidat borçlarını öğrenebilecekleri bir sistem
geliştirilmiş ve çalışmaya başlamıştır.
24.09.2010 tarihinden bu yana Derneğe 56 asli, 12 öğrenci üye kaydedilmiş olup, şu anda toplam üye sayısı 859
dur. Bu üyelerden 87’si Ankara Şubemize kayıtlıdır.
201 yılında 8.115 TL üye aidatı toplanmış, 21.775 TL bağış kaydedilmiştir. 2011 yılında 7.990,02 TL üye aidatı
toplanmış, 12.616 TL bağış kaydedilmiştir. 2012 yılı sonuna kadar da benzer miktarlarda gelir beklenmektedir.
Diğer Faaliyetler
Ülkemizdeki Matematik Bölümleri hakkında genel istatistikler toplamak amacıyla bir veri tabanı oluşturulmuş
ve bölüm başkanlıklarına ulaşılarak kendilerinden bilgi talep edilmiştir. Matematik eğitimi ve araştırmaları ile
ilgili doğru bilgilere sahip olmak amacıyla bu veri tabanını bölümlerden gelecek bilgilerle düzenli olarak
güncellemek hedeflerimiz arasındadır.
Galatasaray Üniversitesi’nden Muhammed Uludağ’ın katkılarıyla İstanbul Matematik Gündemi isimli bir
etkinlik takvimi internet ortamında hazırlanmıştır. İstanbul’da düzenli matematik faaliyetlerinin topluca
görülebildiği bu takvimin benzerlerinin ülke çapında yaygınlaşması ümit edilmektedir.

“Matematik Dünyası” dergimizin isminin tescil işlemleri sırasında, Etimesgut-Ankara’da bir dersane işleten
Muammer Karaaslan isimli bir kişi tarafından bu ismin patentinin kullanıldığı ve belli bir çerçeve içinde bu ismi
tescil ettirdiği, marka olarak almak üzere de başvuru yaptığı görülerek kendisine Ağustos 2012’de ihtarname
çekilmiştir. Yönetim Kurulu ihtarrname ve anlaşma çabaları sonuç vermezse, dava açma kararı almayı, Eylül
2012’de yapılacak Genel Kurul’unun gündemine koymuştur.
Teşekkürler
XXIV. ve XXV. Ulusal Matematik Sempozyumlarını gerçekleştiren üniversite rektörleri başta olmak üzere, bu
güzel etkinliklere katkıda bulunan herkese, TÜBİTAK yetkililerine, Betül Tanbay’ın Polonya seyahati
masraflarını karşılayan Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına, derneğimize mekân
sağlayarak imkânlarından yararlandıran, ayrıca Huriye Arıkan’ın ICME-12 toplantısına katılımı için kısmi
destek sağlayan Sabancı Üniversitesi’ne, Matematik Dünyası’nı mekân ve olanaklarını açarak ve ayrıca derginin
dizgi ücretini ödeyerek destekleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne, Üye Aidat Sistemi ve İstanbul Matematik
Gündemi oluşturulmasına katkıları sebebiyle Muhammed Uludağ’a, derneğimizin en ihtiyacı olduğu zamanlarda
tecrübesini, vaktini ve ilgisini bizden esirgemeyen Tosun Terzioğlu’na, tüm bağışçılarımıza ve Matematik
Dünyası dergisine emeği geçen başta Ali Nesin olmak üzere tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi
sunar, dernek organlarına yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar dileriz.
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