
30 EYLÜL 2022‘de OLAĞAN GENEL KURUL’A SUNULAN  

FAALİYET RAPORU 

 

1. Düzenlenen Kongreler ve Seminerler 

 

a. Ulusal Matematik Sempozyumları  

 

1) 33. Ulusal Matematik Sempozyumu 31 Ağustos – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında 

İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı pandemi 

koşullarından dolayı çevrimiçi olarak yapılmıştır. Toplantıya toplam 211 

matematikçi katılmış ve 77 bildiri verilmiştir. Sempozyum çevrimiçi olarak 

düzenlendiği için katılım ücreti alınmamıştır ve toplantıyı düzenleyenlere dernek 

bütçesinden herhangi bir mali destek verilmesine gerek olmamıştır. 

https://ums2021.istanbul.edu.tr/tr/_ 

 

2) 34. Ulusal Matematik Sempozyumu 9 Eylül Üniversitesi Matematik Bölümünün 

ev sahipliğinde 31 Ağustos – 3 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.   

Toplantıya toplam 130 matematikçi katılmıştır ve toplantıda 76 bildiri verilmiştir.   

Davetli konuşmacıların yol ve barınma masraflarının yanında sempozyum için 

kayıt yaptıran ilk 50 lisansüstü öğrencinin katılım ücreti TMD tarafından 

karşılanmıştır. 

https://math.deu.edu.tr/ums2022/ 

 

b. Kafkas Matematik Kongresi (CMC III) 

 

Kafkas matematik kongresi 2021 ve 2022 yıllarında pandemi dolayısı ile 

yapılmamıştır. Komşu ülkelerin siyasi durumu gözetilerek, 2023 için TMD 

ülkemizde yapılması için çalışma yapmaktadır. 

 

c. TMD Seçkin Matematikçi Seminerleri 

2021 yılında TMD Seçkin Matematikçi Seminerleri adı altında yeni bir online 

seminer serisini başlattık. Bu seminerler İMBM ev sahipliğinde online olarak bir 

aylık periyotlarla düzenlendi. Seminerleri organize etmesi için çoğunluğu 

yurtdışında çalışan Türk matematikçilerden oluşan bir komite oluşturuldu. 

Başkanlığını Barış Coşkunüzer’in yaptığı bu komitede Erhan Bayraktar (U. 

Michigan), İlker Birbil (U. Amsterdam), Kazım Büyükboduk (UC Dublin), İzzet 

Coşkun (U. İllinois-Chicago), Barış Coşkunüzer (UT Dallas), Burak Erdoğan (U. 

İllinois Urbana-Champaign), Sinan Güntürk (NYU-Courant), Özlem İmamoğlu 

https://ums2021.istanbul.edu.tr/tr/_
https://math.deu.edu.tr/ums2022/


(ETH Zurich), Gizem Karaali (Pomona C.), Ekin Özman (Boğaziçi Ü.) yer alıyor. Bu 

seminer serisinde şu ana kadar aşağıdaki matematikçiler seminer verdiler.   

1) Jordan Ellenberg (U. Wisconsin),  

2) Rahul Pandharipande (ETH Zurich),  

3) Nizar Touzi (Ecole Polytechnique),  

4) Wilhelm Schlag (Yale),  

5) Steph van Willigenburg (UBC),  

6) Joel Tropp (Caltech),  

7) Alessio Figalli (ETH Zurich),  

8) Karen Uhlenbeck (UT Austin),  

9) Amie Wilkinson (U. Chicago), ve  

10) Mete Soner (Princeton)  

 

2. Desteklenen bilimsel toplantılar 

 

Türk Matematik Derneği, hem yıllardır desteklediği faaliyetlere destek olmaya 

devam etmiş, hem de Matematik Araştırma Dostu (MAD) Projesi kapsamında 

araştırma desteklerinde eşik atlamıştır. Bu araştırma desteklerinin kalıcı olması 

için çalışmaya devam edilmektedir.  

 

TMD, kurulduğu günden beri destek verdiği İMBM, Nesin Matematik Köyü (NMK), 

Gökova GGTI ile işbirliklerini devam ettirmiş, matematiğe yaptığı katkıyı 

arttırmaya özen gösterilmiştir.  

 

Eylül 2021 ve Nisan 2022 tarihlerinde iki kez MAD projesinden destekler için 

çağrıya çıkılmış ve bu çağrılarda başvuru yapan çok sayıda çalıştay ve konferansa 

MAD kapsamında maddi destek verilmiştir.  

 

Nisan 2021 – Eylül 2022 döneminde desteklenen etkinlikler aşağıdaki 

gibidir: 

a. Destek verilen öğrenci çalıştayları 

● Directed Reading Program Turkey 2021 (12 Temmuz-12 Eylül 2021)-Oğuz 

Şavk 

● Geometri-Topoloji Öğrenci Çalıştayı (25-30 Ekim 2021)-Eylem Zeliha Yıldız 

● Dünya Matematik Günü-İstanbul (14 Mart 2022)-Melih Mert Oskay 

● İstanbul Üniversitesi Matematik Kulübü Öğrenci Matematik Çalıştayı VIII 

(13 Nisan 2022)-Özkan Değer 



● Geometry-Topology Student Workshop  (23-28 Mayıs, 2022)-Eylem Zeliha 

Yıldız 

● Directed Reading Program Turkey 2022 (3 Temmuz-28 Ağustos 2022)-Şefika 

Kuzgun, Ceren Köse 

b. Destek verilen ileri düzey toplantılar 

● İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi (İMBM)’ye orada düzenlenen 

toplantılarda kullanılmak 2022 yılında toplam 20.000 TL maddi destek 

verilmiştir. 

● Feza Gürsey Center for Physics and Mathematics-Istanbul and the Institute 

for Research in Fundamental Sciences-Tehran Number Theory Seminars (28 

Eylül 2021-5 Mayıs 2022)-Kazım İlhan İkeda 

● Karmaşık Analiz ve Geometride Rassallık Çalıştayı (13-17 Haziran 2022)-

Turgay Bayraktar 

● Rassal Gradyan Yöntemleri Teorisi ve Büyük Ölçekli Yapay Öğrenmede 

Uygulamaları (22-23 Ocak 2022)-Özgür Martin 

● Teichmüller Theory @ Galatasaray University (20-24 Haziran 2022)-Ayberk 

Zeytin 

● Nesin Matematik Köyü - Ayrışım Teorisi Yaz Okulu (30 Mayıs-5 Haziran, 

2022)-Ali Kemal Uncu 

● SuSAAN – Summer School on Applied Arithmetic at Nesin (6-17 Haziran 

2022)-Nurdagül Anbar Meidl 

● Workshop on Graph Theory and its Applications WGT-X (7-8 Ekim 2022)-

Tınaz Ekim 

● Summer School on Finite Geometry (8-12 Ağustos 2022)-Leyla Işık Lawrauw 

● 27. Gökova Geometri-Topoloji Konferansı (30 Mayıs-3 Haziran 2022)-Turgut 

Önder 

● SCALE - Symbolic Computation: Algorithms, Learning, and Engineering (8-

26 Ağustos 2022)-Zaferirakis Zafeirakopoulos 

 

Bu etkinliklere ayrılan toplam bütçe yaklaşık 275,000 TL dir.  Büyük çaplı 

etkinlikler için verilen  maddi destek 15.000-20.000 TL civarında olmuştur (bazı 

etkinliklerin ödeme ve fatura işlemleri devam etmektedir). 

 

3. Toplumda matematik bilgisi ve ilgisini artırma çabaları 

 

a. Matematik Dünyası: dergi yayını.  

UNESCO’nun parasal desteğiyle 1991 yılında yayımlanmaya başlayan ve orta ve 

yüksek eğitime yönelik popüler bir matematik dergisi niteliğini taşıyan “Matematik 

Dünyası” (MD) dergisi yayın hayatına 2021 yılının başından itibaren Olcay Coşkun 



editörlüğünde devam etmektedir. 2018 - 2020 yılları arası  konuk editörlük görevi 

yapan Alp Eden, Türker Bıyıkoğlu, Hüsnü Ata Erbay, Ahmet Feyzioğlu, Gizem 

Karaali, Mehmet Eren Kıral  ve Yusuf Ünlü’ye teşekkür ederiz. 

Son yıllarda hem yayınevi hem de dağıtım şirketleri ile yaşanan problemlerin de 

etkisiyle yayın sıklığı azalan MD’nin elektronik ortama taşınması kararı alınmıştı. 

Ancak yeni kurulan ekip derginin yayın hayatına basılı olarak devam etmesini daha 

uygun bulmuştur. Yönetim Kurulu olarak, Basım-dağıtım problemlerini TMD YK 

aracılığıyla yapmak yerine daha profesyonel bir anlaşma yapmaya karar verdik. Bu 

amaçla derginin son yıllardaki basım işlerini yapan Nesin Yayınevi ile bir sözleşme 

imzaladık. 5 yıllık bu sözleşmeye göre TMD yılda 4 sayı MD içeriği hazırlamakla, 

Nesin Yayınevi ise tüm basım, dağıtım ve satış işlerini yapmakla sorumlu oldu. 

Sözleşmenin bir parçası olarak yayınevi dergi satışlarından derneğimize telif 

ödüyor. 

2021 yılı içinde MD’nin teknik yönüyle meşgul olduk. Nesin Yayınevi ile yapılan 

sözleşmenin yanı sıra okuyucu kitlemize hitap edecek yeni bir web sayfası da 

kurduk. Hem yeni sayıların tanıtıldığı hem de dergi arşivinin yer aldığı web 

sayfamızı güncellemek üzere bir arşiv ekibi kurduk. Ekibimiz güncel olarak 25 

lisans ve lisansüstü öğrenciden oluşmaktadır.  

Arşiv ekibinin en önemli görevi 1991-2002 yılları arasında yayınlanan dergileri html 

formatında okuyucuya sunmak. Yeni formattaki yazılarla MD arşivini tozlu 

raflardan kurtarıyor ve yazı yazma konusunda deneyimli gençler yetiştiriyoruz. 

Aynı ekip yeni sayıların seçilmiş bazı makalelerini de web formatında sunmak üzere 

çalışıyor.  

Arşiv ekibinin diğer bir görevi de sosyal medya tanıtımları için içerik hazırlamak ve 

bunları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmak. Arşiv ekibimizin bu yönde 

çalışan bir alt ekibi bulunuyor. Ayrıca çeşitli etkinliklerde derginin tanıtılması için 

de çalışmalar yapıyoruz. 

MD sevgisiyle gönüllü çalışan arşiv ekibimizin üyeleri: Emre Şahin, Eren 

Karahüseyinoğlu, Hasan Kambay, Melih Mert Oskay, Sarper Yurtseven, Zeynep 

Begüm Kara, Emre Kahvecioğlu, Övünç Özgün Eker, Umut Gür, Muhammet Boran 

Erkay Aktaş, Burcu Fidan, Doğukan E. Türköz, İsmail Üçağıl, Zeynep Kahraman. 

Arşiv ekibinin yanı sıra MD’nin üniversitelerde tanıtımı yapmak ve satışına 

yardımcı olmak üzere kurduğumuz bir gönüllü ekibimiz de bulunuyor. Gün geçtikçe 

büyüyen bu ekibimizde 17 üniversiteden gönüllüler bulunuyor. 

Tüm bu teknik işlerin yanı sıra derginin yayın hayatına devam etmesi için de 

çalışmalar yürüttük. Bir süre devam eden konuk editörler yönteminin aksaklıkları 

vardı. Derginin tüm işleyişini her birkaç sayı için yeni bir ekibe öğretmek, sabit 

köşelerin takibi gibi zorluklardan kaçınmak amacıyla bu yöntemi uygulamama 

kararı aldık. Bunun yerine bir sorumlu editör (Olcay Coşkun) belirledik. Editörün 

görevi, derginin kapak konusu dışındaki bölümlerini yayına hazırlamak, 



kurduğumuz danışma kurulunun tavsiyesiyle kapak konusu editörlerini belirlemek, 

tüm iletişimi sağlayıp dergiyi basıma hazır olarak yayınevine teslim etmek. Yayın 

kurulumuz ise yazıların hakemliklerini yapmakla sorumlu. Kapak konusu 

editörünün görevi ise seçilen konu hakkında 40 MD sayfası yazı hazırlamak, bu 

yazıların hakemliğini yapıp dergiye sunmaktır. 

MD içeriğine yaptığımız en önemli katkılardan birisi yeni başlattığımız eğitim 

köşemiz. Bu köşe için matematik eğitimi alanında uzman araştırmacılardan oluşan 

bir yayın ekibi çalışmalarını Burçak Boz Yaman hocamız öncülüğünde yürütüyor. 

Her sayı için toplam 10 MD sayfası 2 yazı hazırlanıyor. Bu köşenin amaçları 

arasında lise öğretmenlerine yeni öğretim teknikleri sunmak ve sınıf içi etkinlik 

tavsiyeleri yapmak da var. Yazılar tüm okuyucuların okuyabileceği netlik ve 

ilginçlikte. 

2021 yılında 1, 2022 yılında ise 3 olmak üzere toplam 4 sayı çıkardık. Dergimizin 

sürekliliği için en önemli gereksinimlerden biri olan yeni yazarlara ulaşabilme 

konusunda da başarı sağladık. Son 4 sayımızda daha önce MD’de yazısı 

yayınlanmamış 20 yeni yazarın yazılarına yer verdik. Gelecek sayılarımızda da yeni 

yazarlara yer vermeye devam edeceğiz. 

 

b. Matematik sergileri  

TMD’nin elinde IMAGINARY sergisinin 2 kopyası var. 2022 Ocak ayında 1 no’lu 

sergi Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nde (ve bir kısmı IMBM’de), 2 no’lu 

sergi ise pandemi başından beri Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 

depolanıyordu. Bunlara ek olarak 14 Mart 2020 için İBB ile Taksim metrosunda bir 

sergi açılmıştı, o sergi için İBB Kültür A.Ş. kendisine serginin bir kopyasını 

yaptırmış. 

Bu kopyalar 2021 ve 2022 yıllarında çeşitli üniversitelerde sergilenmeye devam etti. 

2002 Ocak ayından itibaren serginin TMD adına koordinasyon görevini Can Ozan 

Oğuz yürütmüştür. Can Ozan Oğuz sosyal medya hesapları üzerinden sergi ile ilgili 

çağrılar yapmış ve birçok üniversite bölüm başkanına yazarak sergiyi düzenlemek 

isterlerse yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Bunların sonucu olarak sergi birçok 

üniversitede sergilenmiştir. 

2 no’lu serginin sergilendiği yer ve tarihler: 

  

Sergilenen yer Tarih Süre 

Yozgat Bozok Üniversitesi iptal   

Malatya Mercan Okulları 14 Şubat - 4 Mart 2022 3 hafta 



Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi 

21 Mart - 8 Nisan 2022 3 hafta 

Bayburt Üniversitesi 9 - 13 Mayıs 2022 1 hafta 

Giresun Üniversitesi 24 Mayıs - 8 Haziran 2022 2 hafta 

  

Can Ozan Oğuz talep eden yerlere (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Bayburt 

Üniversitesi) sergilerin içeriği hakkında bir saatlik bir eğitim vermiştir. Yazın bir 

talep olmadığı için sergi şu an hala Giresun Üniversitesi’nde depolanmış 

durumdadır. 

 

1 no’lu serginin sergilendiği yer ve tarihler: 

  

Sergilenen yer Tarih Süre 

Galatasaray Lisesi 7 - 11 Mart 2022 1 hafta 

Matematik Günü İstanbul iptal   

Kocaeli Karamürsel Belediyesi 28 Mart - 3 Nisan 2022 1 hafta 

Galatasaray Üniversitesi, 

Tutam Tutam Matematik 

Festivali 

14 Mayıs - 13 Haziran 

2022 

4 hafta 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul 

Bilim Olimpiyatları 

14 - 15 Haziran 2022 2 gün 

  

1 no'lu sergi şu an İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde depolanmış durumdadır. 

 

c. TMD Twitter hesabı 

TMD aktivitelerinin daha iyi duyururması için TMD adına bir Twitter hesabı 

açılmış ve bu adresten düzenli olarak çeşitli paylaşımlar yapılmıştır. Şu ana kadar 

4600 civarında takipçiye ulaşan bu hesap sayesinde önem verdiğimiz aktivitelere 

daha çok katılım olmuş ve toplumda matematik ile ilgili farkındalık artmıştır. 

 

4. 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 eklenmiştir. 2016 yılından itibaren Tosun Terzioğlu adına da bir burs ihdas 

edilmiştir. Bu dört burs bağışçılardan gelen düzenli bağışlar ile verilmektedir.   

2022 yılında bu dört bursa ilave olarak bir özel bağışçıdan gelen burs bağışı 

sayesinde  4 tane de TMD bursu daha verilmiştir. Burslar aylık 500 TL olarak 10 

ay süreyle verilmektedir.   

 

Türk Matematik Derneği ve Aydın Doğan Vakfı arasında 2019'da imzalanmış 

protokol uyarınca  Aydın Doğan Vakfının başarılı bir kadın matematikçi yüksek 

lisans öğrencisine vereceği “ADV Kadın Matematikçi-Bursu” nu oluşturmuşlardır. 

Bu burs kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında iki doktora öğrencisi 10 ay boyunca 

aylık 1500 TL bursla desteklenmiştir.  

 

2019 yılında kaybettiğimiz Mehpare Bilhan hocamızın ailesi ile görüşmeler 

yapılmış ve önümüzdeki yıldan itibaren Mehpare hocamız adına da burs yada 

burslar verilmesine karar verilmiştir. 

 

5. Sivil toplumdan destekler  

 

Özel sektörün matematik araştırmalarını desteklemesi amacıyla başlatılan 

Matematik Araştırma Dostu (MAD) projesi 2022 yılında da devam etmiştir.  Bu 

kapsamda bir çok özel kuruluştan ve yurtdışından kurumumuza bağış yapılması 

sağlanmıştır. Bu bağışlar 2022 yılında 25000 TL +10000 USD olarak 

gerçekleşmiştir. Bu bağışlar sayesinde 2022 yılında gerçekleşen matematik 

aktivitelerine MAD kapsamında yaklaşık 275,000 TL maddi destek verilmiştir.. 

 

6. Uluslararası temsil  

 

a. IMU’da temsil.  

 

TMD, 1960’tan beri Uluslararası Matematik Birliği (IMU)’da 1. Kademede temsil 

edilmekteydi. Derneğimiz 2016’dan itibaren IMU’da II. grup üyeliğine yükselmiş ve 

IMU Genel Kurulu’nda 2 temsilci ile katılma hakkı kazanmıştır. IMU’ya üyeliğimiz 

bu yıl da II. grupta devam etmiş ve 2022 yılı aidatı olarak IMU ya 2860 Avro olarak 

ödenmiştir. IMU Genel Kurul toplantısına 2022 yılında derneğimiz adına Betül 

Tanbay ve Atilla Aşkar’ın katılması planlanmış, ancak Atilla Aşkar hocamızın son 



anda Kovid’e yakalanması sebebiyle toplantıya derneğimiz adına sadece Betül 

Tanbay katılmıştır. Bununla birlikte kendisine 2 oy kullanma hakkı verilmiştir. 

 

2022 yaz aylarında Rusya’da gerçekleşecek olan fakat sonra çevrimiçi olarak 

yapılan ICM kongresine 2021 yılında Kovaleskaya desteği için yerel düzenleme 

kurulu ile işbirliği halinde başvuru alınmıştır. 8 genç araştırmacının bu bursu 

alması için gerekli tüm işlemler (duyuru, seçim ve ilan) tamamlanmıştır. Ancak 

toplantı çevrimiçi hale gelince, seyahat ederek katılımları gerçekleşmediğinden 

burs desteği verilememiştir.  

 

b. EMS’de temsil 

 

TMD 2008’deki kuruluşundan beri Avrupa Matematik Derneği (EMS) de temsil 

edilmektedir. Her yıl toplanan Başkanlar Kurulu’nda ve iki yılda bir toplanan Genel 

Kurul vardır. 2021 yılında başkanlar kurulunda derneğimizi Özlem Beyarslan 

temsil etmiştir. 2022 yılındaki EMS genel kuruluna da derneğimiz adına Betül 

Tanbay katılmıştır. EMS’e olan 2022 yılı aidat borcumuz derneğimize 2022 yılı için 

henüz fatura gelmediği için ödenmemiştir. 

Ayrıca bu yıl başlatılan EMS Genç Akademi (EMYA)’nın seçici kuruluna Yönetim 

Kurulu üyemiz Olcay Coşkun da davet edilmiştir. Avrupalı genç araştırmacılardan 

oluşacak EMYA’nın amacı yeni nesil matematikçilere daha güçlü destek sunmak ve 

matematik camiasına katılımlarını kolaylaştırmak olarak tanımlanıyor. 

 

c. MASSEE Genel Kurulunda temsil  

 

TMD 2014’den beri Güneydoğu Avrupa Matematik Birliği (MASSEE) de temsil 

edilmektedir. Bu dernekteki temsilcimiz Ayberk Zeytin’dir. Ayberk Zeytin 2022 

yılında Mayıs ayında Atina’da yapılan MASSEE toplantısına katılmıştır. 

Toplantıda diğer birçok idari gelişmenin yanında MASSEE’nin himayesinde 

gerçekleştirilen Balkan Matematik Olimpiyatı’nın (BMO) 2023 ve Genç Balkan 

Matematik Olimpiyatı’nın (JBMO) 2024 yıllarında Türkiye’de gerçekleşmesi 

konusunda görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca 2022 yılında MASSE için bu yıla 

kadar son sekiz yılda derneğimiz tarafından hiç aidat ödenmediğini ve ödenmesi 

gereken yıllık aidatın 100 Avro olduğunu öğrendik. Bu toplu aidat borcunun 

ödenmesi bu yılki TMD bütçesinin aşılması göz önünde bulundurularak ileriki 

yıllara bırakılmıştır. Yıllık aidat miktarı MASSEE genel kurulu tarafından 2022 

yılından itibaren geçerli olmak üzere 200 Avro’ya çıkarılmıştır. 

 

d. Silk Road Mathematics Center’de temsil 

 



Aralık 2016 da Pekin’ deki İpek Yolu Matematik Merkezi’nin kuruluş toplantısına 

o dönemdeki TMD başkanı Attila Aşkar katılmış ve Kurucu Kurul’a (Steering 

Committee) seçilmişti. Bu kuruldaki temsilimizi halen Burak Özbağcı 

sağlamaktadır. Bu konuda 2022 yılında derneğimize gelen bir talep olmamıştır. 

 

e. Kafkas Matematik Kongresi Yönetim Kurulu’nda temsil 

 

2013 yılında EMS tarafından yapılaştırılan bu kurulda Betül Tanbay tarafından 

temsil ediliyoruz. Ayrıca, Bilim Kurulu’ndaki temsilcimiz Ali Ülger’dir. Bu 

toplantıların birincisi Eylül 2014’te Tiflis’te, ikincisi Ağustos 2017’de Van’da 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ve üçüncüsü Ağustos 2019’da Rustov’da yapılmıştır. 

Bir sonraki toplantının nerede yapılacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. 

 

7. Üyelik, Aidat, Bağışlar  

 

02.04.2021 tarihinden bu yana Derneğe 22 asli, 3 öğrenci üye kaydedilmiş olup, şu 

anda toplam üye sayısı 633’tür. 12 üyemiz ise kendi istekleri ile ayrılmıştır. 

Aidatlarını ödeyerek 30 yılını doldurmuş olan 89 üyemiz bulunmaktadır.  

2021 yılında 28.070 TL  ve 2022 yılında 13.650 TL üye aidatı (birikmiş borçlar dahil) 

toplanmış olup 2022 yılı aidat ödemeleri sürmektedir. 2022 aidatını ödemiş olan 127 

üyemiz bulunmaktadır. 2021 yılında bağlantı kurulamayan ve 4 yıldan fazla süredir 

aidat ödememiş 62 kişi tüzüğe göre dernekten çıkarılmıştır. Dernekler yasasına göre 

üyelerin TC numaraları gerekmekte olup, bu üyeler DERBİS’e kaydedilmişlerdir. 

Halen TC no veya bağlantı adresi bulunmayan  225 üye vardır.   

Aidat hatırlatmalarını düzene sokmak ve ödemeleri takip etmek için Haziran 

2022’de Fonzip yazılımına abone olunarak, TC no ve bağlantı adresleri bulunan 408 

üye bu sisteme kaydedilmiştir.   

25 Eylül 2022 itibariyle 25.000 TL + 10.000 USD MAD projesi kapsamında bağış 

kaydedilmiştir. Yapılan tüm MAD destekleri 275.000 TL mertebesindedir.  Ayrıca 

burslar için yaklaşık 45.000 TL civarında bağış alınmıştır. Ödenen toplam burs 

miktarı da 40.000 TL olmuştur. 

 

Diğer Faaliyetler 

 

1) Özellikle Matematik Dünyası ile ilgili işlere yardımcı olmak için Melih Mert 

Oskay dernekte asgari ücretle çalışmak üzere işe alınmıştır.   

 

2) Derneğin web sitesinin bulunduğu hosting hizmeti çok sayıda web sayfası 

sunmaya ve email göndermeye de olanak sağlayacak şekilde yenilenmiştir. 

Matematik Dünyası’nın web sayfası da bu sunucuya transfer edilmiştir.  



  

3) Bir süre önce hosting hizmeti alınan firmanın habersiz bir şekilde kepenk 

kapatması üzerine kaybedilen TMD Sözlük, çeşitli yeni özellikler eklenerek: 

https://sozluk.tmd.org.tr/ 

adresinde hizmet vermeye başlamıştır.  

 

4) Depodan ortaya çıkarılabilen dernek basımı kitaplar, Koç Üniversitesi Suna 

Kıraç Kütüphanesi çalışanları yardımıyla taratılıp, elektronik ortamda Web 

Sitesine konmuştur.  

 

5) İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi (İMBM)’nin aktivitelerinin 

devamını sağlayabilmek için Simons Foundation’a TMD aracılığıyla İMBM 

aktivitelerinde kullanılmak üzere 2022 Eylül ayı içinde maddi destek 

başvurusu yapılmıştır. 

 

TEŞEKKÜRLER. Faaliyet dönemi boyunca Yönetim Kuruluna destek veren Onur 

Kuruluna, Denetleme Kuruluna, bağışçılarımıza ve etkinliklerin başarıyla 

tamamlanmasında görev alan UMS Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu, Seçkin 

Matematikçi Seminerleri Düzenleme Kurulu, MAD Kurulu, Imaginary Sergi 

Düzenleme Kurulu, TMD Burs Komitesi, ICM Katılım Desteği Komitesi ve TMD 

Sözlük Komitesine teşekkür ederiz.  

 

Ergün Yalçın, Başkan               Olcay Coşkun, Başkan Yardımcısı 

 

Özlem Beyarslan, Gn. Sekreter       Ayberk Zeytin, Sayman        Mine Çağlar, Üye 

 

 

https://sozluk.tmd.org.tr/

