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GENEL YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Derneğimizin geleneksel hale gelen Ulusal Matematik Sempozyumlarının onsekizincisi
5-8 Eylül 2005 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde, ondokuzuncusu ise 22-25 Ağustos
2006 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar 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.
Derneğimiz ulusal sempozyumların dışında, “2005 Antalya Cebir Günleri” ne, “2006 Antalya Cebir
Günleri” ne ve “TMD 2006 Yaz Okulu” na parasal destek, İstanbul Kültür Üniversitesi’nce Foça’da
düzenlenen “Mantık, Matematik ve Felsefe III. Ulusal Sempozyumu” na ise manevi destek
sağlamıştır.
Dört yılda bir yapılmakta olan Uluslararası Matematik Öğretimi Kongrelerinin üçüncüsü
(ICTM-3), Derneğimizce İstanbul’da düzenlenmiştir (Bkz. Ek 1).
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, Derneğimizin Karaköy’deki
Merkezinde düzenlenen aylık “İstanbul Matematik Seminerleri”, ilgiyle izlenmeye devam etmektedir.
1991 yılında UNESCO’nun parasal desteğiyle yayınlanmaya başlayan ve orta öğretime
yönelik, popüler bir matematik dergisi niteliğini taşıyan Matematik Dünyası dergisi, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.H.Ali Nesin’in editörlüğünde yayın hayatını başarı ile
sürdürmekte olup, derginin son sayılarının satışı 10.000’i aşmıştır.
Şubat 2006’da, Derneğimizin Matematik ilmine katkıda bulunmak amacıyla yayımladığı
ve yayımlamayı planladığı süreli ve süresiz yayınların basımı, dağıtımı ve satışı hususlarında faaliyette
bulunmak ve Derneğe sürekli gelir temin etmek amacıyla, “TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ
İKTİSADİ İŞLETMESİ” kurulmuş ve Hüseyin Ali Nesin, işletmeyi münferit imzasıyla temsil ve ilzam
etmek üzere müdür olarak atanmıştır.
Yönetim Kurulumuz, Türk matematiğine büyük hizmetleri geçmiş bulunan Cahit Arf ve
M.Gündüz İkeda adına birer adet burs tahsis etmiş olup, 2004 Ekim ayından başlamak üzere, iki
Matematik Lisans öğrencisine bu burslar verilmektedir.
Derneğimizin Uluslararası Matematik Birliği (IMU) ne olan, 2004 yılı aidat borcunun
%50 si ile 2005 ve 2006 yılları aidat borcu Dernek bütçesinden, 2004 yılı aidat borcunun diğer %50 si
ise TÜBİTAK tarafından ödenmiştir.
IMU’nun 19-20 Ağustos 2006 tarihlerinde İspanya’nın Santiago de Compostela şehrinde
yapılan Genel Kurul toplantısına Derneğimizi temsilen Betül Tanbay katılmış olup, kendisinin
toplantıya ilişkin izlenimleri, Ek 2’de yer almaktadır.
10.09.2004 tarihinden bu yana Derneğe 70 asli, 3 öğrenci üye kaydedilmiş olup, şu anda
toplam asli üye sayısı 711, öğrenci üye sayısı 7 dir. Bu üyelerden
tanesi, çalışmalarını başarıyla
sürdüren Ankara Şubemize kayıtlıdır (Bkz. Ek 3).
Yukarıda belirtilen süre içinde Dernek yayınlarından toplam 77,199.00 YTL’lik kitap ve
dergi satılmış, 7,199.00 YTL’lik üye aidatı toplanmış, 48,101.00 YTL’lik bağış kaydedilmiştir.
XVIII. ve XIX. Ulusal Matematik Sempozyumlarını gerçekleştiren üniversitelerin sayın
Rektörleri başta olmak üzere, bu güzel organizasyonlara katkıda bulunan herkese, TÜBİTAK
yetkililerine, tüm bağış sahiplerine ve Matematik Dünyası Dergisi’ne emeği geçen tüm
meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunar, Dernek organlarına yeni seçilecek arkadaşlarımıza
başarılar dileriz.
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