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Derneğimizin geleneksel hale gelen Ulusal Matematik Sempozyumlarının yirmi ikincisi 31Ağustos-3 Eylül 2009
tarihleri arasında İzmir- Şirince’de bulunan Nesin Matematik Köyü’nde, yirmi üçüncüsü ise 4 – 7 Eylül 2010
tarihleri arasında Kayseri’de Erciyes 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, “2009 Antalya Cebir Günleri”ne, “2010 Antalya Cebir Günleri”ne
ve “TMD 2009 ve 2010 Yaz Okulu”na parasal destek sağlamıştır. Bu yaz okulları ayrıca TÜBİTAK tarafından
da desteklenmiştir.
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 aylık “İstanbul Matematik Seminerleri” ilgiyle
izlenmeye devam etmektedir.
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.
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. Ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere,
kaybettiğimiz Genel Sekreterimiz Prof.Dr.Hülya Şenkon anısına iki genç öğrenciye teşvik ödülü verilmiştir.
Ayrıca, Yönetim Kurulumuz , Ali Ülger Başkanlığında, Tübitak Başkanı Nüket Yetiş’e ülkemizde ve dünyada
matematiğin durumu ve matematikçilerinin karşılaştıkları sorunları anlatan bir mektup yazmıştır. Bu kapsamda
da Gebze -MAM’da Nüket Yetiş başkanlığında, Tübitak bilim kurulu üyelerinden Ahmet Ademoğlu, İskender
Pulgur, Ayşe Soysal ve TMD Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Ülger, Hüsnü A. Erbay ve Betül Tanbay’ın
katıldıkları bir toplantı düzenlemiştir. Çok verimli geçen bu toplantıda ileriye dönük işbirliği yapılması uygun
bulunmuştur.
Derneğimiz, Uluslararası Matematik Birliği’ne (IMU) ve Avrupa Matematik Derneği’ne (EMS-European
Mathematical Society ) 2009 ve 2010 aidat borcunu ödemiştir.
26.09.2009 tarihinden bu yana Derneğe 36 asli, 22 öğrenci üye kaydedilmiş olup, şu anda toplam üye sayısı 745
dir. Bu üyelerden 10’u, çalışmalarını başarıyla sürdüren Ankara Şubemize kayıtlıdır.
Yukarıda belirtilen süre içinde 15.101,31 TL’lik üye aidatı toplanmış, 16.465.00 TL’lik bağış kaydedilmiş ve
derneğimize ait kitap satışlarından 761.08 TL elde edilmiştir.
XXII. ve XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumlarını gerçekleştiren üniversite rektörleri ve Ali Nesin başta
olmak üzere, bu güzel etkinliklere katkıda bulunan herkese, TÜBİTAK yetkililerine, derneğimize mekân
sağlayarak imkânlarından yararlandıran Sabancı Üniversitesi’ne, Matematik Dünyası’nı mekân ve olanaklarını
açarak ve ayrıca derginin dizgi ücretini ödeyerek destekleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne, tüm bağışçılarımıza
ve Matematik Dünyası dergisine emeği geçen tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunar, dernek
organlarına yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar dileriz.
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