Matematik Birleştirir
14 Mart’ta, Dünya Matematik Günü tüm dünyada
kutlanıyor
Basın bülteni
(14.03.2022, Paris). 14 Mart’ta, UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Matematik Günü
(IDM) “Matematik Birleştirir” temasıyla kutlanacak. Bu tema, gezegenimizde tek bir dili,
bilimin dili olan matematik dilini paylaştığımızı yansıtıyor.
Dünya Matematik Birliği (IMU) tarafından düzenlenen IDM, derslikler de dahil olmak üzere,
görsel ve yüzyüze kutlamalar içeriyor. 2022 yılında IDM 90’dan fazla ülkede 1100 üzerinde
ayrı etkinlikle kutlanıyor.
UNESCO1 Genel Müdürü Audrey Azoulay diyor ki:
“Bu gün, matematiğin hepimizi ilgilendirdiğini, dünyayı yazdığını ve anlaşılır kıldığını
hatırlamakla ilgilidir. Sonsuz bir cömertliğin armağanıdır: keşfedilecek daha çok şey var.”
IDM idare heyeti başkanı Christiane Rousseau, diyor ki:
“Matematik, birçok teknik uygulamasıyla hayatımızın her alanının temelini oluşturan bir
ağdır. Aynı matematiksel araçların çok çeşitli alanlarda uygulamaları olabilir. Okullardaki
çocukların hepsi, dünyayı kendilerine açan evrensel matematiğin dilini öğrenirler. Matematik,
2022 Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Temel Bilimler Yılı’nda kutlanacak tüm temel
bilimleri birleştiriyor.”
IDM 2022'nin bir özelliği, Matematik Birleştirir Fotoğraf Yarışmasıdır: 3270'den fazla kişi,
okul ve kuruluş “Matematik Birleştirir”i göstermek için bir fotoğraf gönderdi. Fotoğraflar,
herkese açık bir galeride ücretsiz ve açık bir lisans altında herkese sunulmakta.
IDM 2022 tüm kıtalarda kutlanıyor: Özbekistan'dan Filipinler'e, Gine'den Ruanda'ya, Dominik
Cumhuriyeti'nden Peru'ya, Moldova'dan Karadağ'a dünyanın her yerinden insanlar festivaller
düzenliyor. Beş dilde (Arapça, Portekizce, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca) uluslararası bir
canlı kutlama 14 Mart, 11:00-18:00 UTC saatleri arasında gerçekleşiyor. Ayrıca, IDM
sitesinde 48 saatlik canlı yayın Yeni Zelanda saatiyle 00:00'da başlıyor ve Pasifik saatiyle
1

Source: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380846_eng

1

24:00'te sona eriyor. Uluslararası kutlama, matematik toplulukları, araştırma enstitüleri,
müzeler, okullar, üniversiteler vb. tarafından düzenlenen ulusal ve yerel yarışmalar,
konferanslar, sergiler ve söyleşiler ile tamamlanıyor.
IDM kutlamalarına bu yıl Afrika’dan katılımcıların olduğu bir dizi özel çevrimiçi öğretmen
eğitimi eklemleniyor. Mozambik, Angola, Portekiz, Cap Verde ve de São Tomé ve
Príncipe'den ilkokul ve ortaokul matematik öğretmenleri için Portekizce bir çalıştay ile
başlanmakta. Bu seri, Afrika ve ileride Latin Amerika ile daha fazla ilişki kurmak ve yerel IDM
kutlamaları için ağı genişletmek amacıyla Simons Vakfı tarafından destekleniyor.
UNESCO tarafından yayınlanan Eylem İçin Matematik: Bilime Dayalı Karar Vermeye Destek
araç kiti, 14 Mart günü saat 10:00 (UTC2)’da açılacak. Açık erişim araç kiti, salgın takibi,
iklim değişikliği modellenmesi veya biyolojik çeşitliliğin ölçülmesi gibi BM 2030 gündeminin
SDG'lerini ele almada matematiğin rolünü vurgulayan iki sayfalık bilgilerden oluşuyor.
2022 teması Kanadalı bir öğrenci olan Yulija Nesterova tarafından önerildi: "Hepimize ait
ortak bir dil ve birbirimizi bulabileceğimiz ortak bir konu olduğunu belirtmek amacıyla,
Matematik birleştirir."
Kore'den Oh Nam Kwon şöyle ifade ediyor: "Matematiksel fikirlerin sembolik temsili yoluyla,
kültürel engelleri kıran ve tüm insanları birleştiren iletişim gerçekleşir."
IDM, matematiğin sosyal fenomenleri ve çatışmaları modellemek için imkanlar
sağlayabileceğini gösterme fırsatı. İşbirliği ile herkesin yararına olacak şekilde çatışmaların
nasıl en iyi şekilde çözülebileceğini anlatma fırsatı. Çünkü barışçıl bir dünya için gerçeğe
erişim ve bilime dayalı karar verme her zamankinden daha fazla gerekli.
14 Mart tarihi zaten Pi Günü olarak biliniyor ve dünyanın birçok ülkesinde kutlanıyor. Adını,
bir dairenin çevresi ile çapı arasındaki oran olan ve yaklaşık olarak 3.14'e eşit olan önemli π
sayısından alır. IDM, Pi Günü'nü matematiğin tüm yelpazesini içerecek şekilde genişletiyor.
2022 teması “Matematik Birleştirir” ışığında, okullar tercüme gerektirmeyen Sözsüz Kanıtlar
üzerinde çalışmaya davet ediliyor.
IDM web sitesi, Dünya Matematik Günü'nün ana merkezidir:
www.idm314.org.
Basın ve organizatörler tarafından kullanılacak bilgi materyallerini (farklı dillerdeki logolar ve
el ilanları dahil) ve ayrıca bir etkinliğe ev sahipliği yapmakla ilgilenenler için temayla ilgili
etkinlik önerileri barındırır. Web sitesi aracılığıyla sağlanan tüm resmi materyaller, ücretsiz
olarak paylaşılabileceği, tercüme edilebileceği ve uyarlanabileceği anlamına gelen açık bir
lisans kapsamındadır.
Ortaklar:
Dünya Matematik Birliği (IMU), matematikte uluslararası işbirliğini teşvik etmek için
kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.
IDM websitesi, modern matematiği iletmek için kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluş
olan IMAGINARY tarafından barındırılır ve desteklenir.
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Sponsorlar:
Klaus Tschira Foundation (Almanyada doğa bilimleri, matematik ve bilgisayar bilimini
destekler) IDM websitesini ve IDM iletişimini destekliyor.
Simons Foundation Afrika ve Latin Amerika’daki belli IDM etkinliklerini destekliyor.

Daha fazla bilgi için:
Helge Holden, Dünya Matematik Birliği Genel Sekreteri
secretary@mathunion.org
Christiane Rousseau, IDM İdare Heyeti Başkanı
idm@mathunion.org
+1 514 9156081
Andreas Matt, IMAGINARY ve IDM websitesi Yöneticisi
andreas.matt@imaginary.org
+49 151 51836352

The International Mathematical Union, Hausvogteiplatz 11A, D-10117 Berlin, Germany.
Email: imu.info@mathunion.org
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Görseller:
Logo ve resimler Dğnya Matematik Günü ile ilgili makaleler için ücretsiz olarak kullanılabilir.
Lütfen “İndirme Bağlantısı” aracılığıyla yüksek çözünürlüklü sürümleri bulun. Resimler,
matematiği kutlamak için yerel olarak düzenlenen etkinliklerden (sergiler, çalıştaylar,
festivaller) alınmıştır.
Dünya Matematik Günü logosu: https://www.idm314.org/logos.html
Basın bilgileri: https://www.idm314.org/press_kit.html
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