Dünyada Her Yer Matematik oldu
Birinci Dünya Matematik Günü tüm dünyada kutlanıyor
Press information

14 Mart 2020’de, matematiğin günlük yaşamımızdaki güzelliğini ve önemini kutlamak üzere ilk
Dünya Matematik Günü gerçekleşecek. UNESCO tarafından ilan edilen ve Dünya Matematik
Birliği (IMU) ile ortaklaşa düzenlenen kutlama, 107'den fazla ülkede 1000'den fazla değişik
etkinlikle kutlanacak.
Matematik günlük hayatımızın hemen hemen her alanında önemli bir rol oynar: doğadaki
kalıplardan iklim bilimine, tıbbi görüntülemeden arama motorlarına, ulaşım ağlarının
optimizasyonundan yapay zekaya. Bu yüzden ilk yıl kutlama gününün teması “her yer
matematik”. 14 Mart'ta kutlanan Pi gününün kapsamı artık, tüm matematik spektrumunu ve tüm
dünyayı kapsayacak şekilde genişliyor. Sadece Portekiz’de yüzden fazla etkinlik olacak.
Türkiye’de de İzmir’den Kars’a, Diyarbakır’dan Ünye’ye yüz kadar etkinlik yapılıyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Türk Matematik Derneği ve İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi
işbirliğiyle Taksim Sanat Galerisi’nde “Matematiğin Gözünden Hayal Et” sergisini açtı. Metro
kullanan yüzbinler interaktif sergiyi Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünün öğrencileri
rehberliğinde gezebiliyor.
Matematiğin çok önemli doğasının altını çizen UNESCO'nun Doğa Bilimlerinden sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Shamila Nair-Bedouelle şunları söyledi: “Matematiğin teknik uygulamaları
bugün hayatımızın her alanını desteklemektedir. Algoritmalar yapay zeka, iklim bilimi ve
teknolojik bozulmanın gelişiminde merkezi bir öneme sahiptir. Bu yüzden Birleşmiş Milletler
2030 Gündeminde belirtildiği gibi ülkelerin kalkınması için kilit öneme sahipler. ”
Avrupa Matematik Birliği Başkan Yardımcısı ve Dünya Matematik Günü İdare Heyeti üyesi Betül
Tanbay da “Matematik olağanüstü bir evrensel güce sahip. Her insanın hayatta matematiğe
ihtiyacı var. Bu özel ortak paydayı insanlığın insan kalarak ilerlemesi için kullanmalıyız. “ diyor
ve ekliyor: “Ülkemizde Dünya Matematik Günü çok ilgi gördü. Eğitim kurumlarının nitelikli
etkinlikler yapmaya ihtiyacı var, çok ilgilendiler. İlk kutlama gününün temasına uygun olarak “Her
Yer Matematik”.”

1

Uluslararası Matematik Günü web sitesi www.idm314.org, çevrimiçi Uluslararası Matematik Günü için ana merkezdir
ve basın ve organizatörler tarafından kullanılacak bilgi materyallerinin yanı sıra, bir etkinliğe ev sahipliği yapmak
isteyen herkes için tema ile ilgili etkinlikler için öneriler sunar. Web sitesi aracılığıyla sağlanan tüm resmi materyaller
açık bir lisans altındadır, yani özgürce paylaşılabilir, tercüme edilebilir ve uyarlanabilir.
Ortaklar:
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), merkezi Paris'te bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlerin
“Barış Evi” olarak UNESCO, eğitim, bilim ve kültür alanlarında uluslararası işbirliği yoluyla uluslar arasındaki karşılıklı
anlayışı ve bağların güçlendirilmesini sağlar. Daha fazla bilgi: https://en.unesco.org/commemorations/mathematics
Dünya Matematik Birliği (IMU), matematikte uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla uluslararası bir sivil toplum
kuruluşu ve kar amacı gütmeyen bir bilimsel kuruluştur.
IMAGINARY, modern matematiği iletmek için kar amacı gütmeyen bir kuruluştur ve Web sitesi ve iletişim,
Almanya'da doğa bilimleri, matematik ve bilgisayar bilimlerini destekleyen Klaus Tschira Vakfı tarafından finanse
edilmektedir.
Contacts for further information:
Helge Holden, Secretary General of the International Mathematical Union
secretary@mathunion.org
Christiane Rousseau, Chair of the IDM Governing Board
idm@mathunion.org
+1 514 9156081
Andreas Matt, Managing Director of IMAGINARY and of the IDM website
andreas.matt@imaginary.org
+49 151 51836352
More press information, pictures and logos:
https://www.idm314.org/press_kit.html
https://www.idm314.org/logos.html

The International Mathematical Union, Hausvogteiplatz 11A, D-10117 Berlin, Germany.
Email: imu.info@mathunion.org
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