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Pilot uygulamay› Gaziantep Büyükﬂehir Belediyesi E¤itim Park›’nda düzenleyen TEGV 8-16 yaﬂ
aras›ndaki çocuklara 16 haftal›k dönemlerde e¤itim verecek.
“Genç mucitler” Bilim Kurulu üyelerinden Dr.
Sinan Olkun bendenizin matematik-fizik nefretimi
ö¤renince “‹ﬂte bizim iﬂimiz ezberi yok eden, verilere dayal› ve muhakeme yapabilen, bilgi üreten ve
problem çözmenin zevkine varan nesiller yetiﬂtirmek” diyor. Ve ›srarla beni, bu yaﬂtan sonra bile
‘matematik’e ba¤›ml› yapaca¤›na dair sözler veriyor. Ama ben ﬂakas›na bile tahammül edemeyece¤im bu teklifi tabii ki reddediyorum.
Gaziantepliler Neredeydi?
[...] Özellikle orta ve düﬂük sosyal ekonomik
düzeydeki çocuklar› hedefleyen gönüllü e¤itimcilerin ve Bülent Eczac›baﬂ› gibi dakikas› de¤erli olan
bir iﬂadam›n›n ﬂerefine verilen akﬂam yeme¤ine Belediye Baﬂkan› d›ﬂ›nda hiçbir Gaziantepli kat›lmad›.
Böyle konulara pek s›cak bakmad›klar› söylenen Antepliler’in duvarlardaki ilânlar› okuyup
okumad›klar›n› da merak ediyoruz. Örne¤in birinde aynen ﬂunlar yaz›l›yd›: “Peygamber Efendimizin
en güzel taraflar›n› en iyi yaz›da anlatan ilkokul
ö¤rencisine ödül verilecektir...”
Eczac›baﬂ›’n›n “Genç Mucitler” projesini izlerken duydu¤um inan›lmaz mutluluk ve heyecan, bu
sat›rlar› dehﬂetle okuyunca umutsuzlu¤a dönüﬂtü...
Duydu¤um tarifsiz üzüntümü Antep’in nefis baklavas›n›n tad›, birkaç dakikal›¤›na da olsa unutmam›
sa¤lad›... ♥

Genç Mucitler Projesi
Vatan, 23 A¤ustos 2005
Bülent Eczac›baﬂ›’n›n Türkiye E¤itim Vakf›
(TEGV) ile birlikte haz›rlad›¤› “Genç Mucitler”
projesinin pilot uygulamas› Gaziantep’te yap›ld›.
Küçükken hepimizin okuldan so¤umas›na neden
olan fen ve matematik dersleri, bu proje sayesinde
çocuklar›n en büyük e¤lencesi ve mutlulu¤u olacak.
Geride b›rakt›¤›m üç çeyrek as›rda en büyük
azab› matematik-fizik derslerimde çekmiﬂimdir. O
azap yüzünden lise son s›n›fta kendi karneme s›f›rlar dizip okulu terk etmiﬂtim. Ama beni o kadar
mutsuz eden hocam›n öbür dünyada bile yakas›n›
b›rakmayaca¤›ma yemin ederek...

Bülent Eczac›baﬂ›

Bu matematik fobimi durup dururken dilime
dolamam›n nedeni Bülent Eczac›baﬂ›’n›n Türkiye
E¤itim Vakf› (TEGV) ile birlikte haz›rlad›¤› “Genç
Mucitler” projesi...
Müthiﬂ bir heyecanla okuyup dinledi¤im bu
harikulade, 3 y›la yay›lan projeye Eczac›baﬂ› 500
bin dolar ay›rm›ﬂ. Projenin amac› ilk ve orta e¤itim
ça¤›ndaki çocuklar›n fen ve matematik alan›ndaki
yeteneklerini ölçerek onlara bu iki konuyu sevdirmek ve ö¤retmek.
Bülent Eczac›baﬂ› 38 ülkede yap›lan araﬂt›rman›n sonuçlar›ndan sonra harekete geçmiﬂ: “Yap›lan
fen ve matematik araﬂt›rmalar›na göre Türkiye 31.
ve 33. s›ralarda gözüküyor. E¤er sa¤l›kl›, mutlu ve
refah düzeyi yüksek bir ülkede yaﬂamak istiyorsak
hepimiz sorumluluk almak zorunday›z” diyor.

Bakkal Amca’ya
Brüksel Standart› Geliyor
Cumhuriyet, 5 Mart 2005
ANKARA (AA) - Küçük bir miktar sermaye ile
kendi iﬂini yapman›n en kolay yolu olarak görülen
bakkal dükkân› açmak, art›k ulaﬂ›lmas› zor bir hayal... Zira belirlenen ‘Bakkallar›n Avrupa Birli¤i’ne
(AB) Uyum Standard›’na göre meslek odas›na kay›tl›, sa¤l›k, e¤itim, kiﬂilik, sermaye ve ticari beceri
aç›s›ndan gerekli özelliklere sahip, en az 3 y›l kalfa
olarak çal›ﬂm›ﬂ kiﬂiler sertifika almak ﬂart›yla bak-
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kall›k yapabilecek. Ayr›ca yap›lacak s›navdan en
az 50 almak da iﬂin cabas›...
Bakkallar ve Bayiler Federasyonu’ndan yap›lan
aç›klamaya göre AB’ye uyum çerçevesinde, bakkal
ç›raklar› en az ilkö¤retim okulu mezunu ve 19 yaﬂ›n-

nun için gerekli haz›rl›klar›n yap›ld›¤›n› söyledi.
Yetiﬂ, bursun, bu y›l›n ÖSS sonuçlar›na göre, ö¤renim görece¤i bölümün gerektirdi¤i puan türünde
ilk 5 bin ö¤renci aras›na giren ve üniversitelerin fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik,
matematik, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, felsefe ve
tarih bölümlerinden birine kay›t yapt›ran ö¤rencilere verilece¤ini belirtti. Yetiﬂ, bursun ö¤retim y›llar› boyunca ayl›k 250 YTL olarak karﬂ›l›ks›z verilece¤ini ifade etti.
TÜB‹TAK yönetimi, ÖSS’de puan türlerine göre ilk 5 bin içinde yer alan ö¤rencilerin listesini Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Merkezi’nden (ÖSYM)
alacak. Daha sonra bu ö¤rencilere birer yaz›yla,
belirlenen bölümlerden birini tercih etmesi halinde
burs verilece¤ini bildirecek.

dan gün almam›ﬂ olacak ve ç›rakl›k sözleﬂmesi imzalay›p iﬂe baﬂlayacak. Bakkal kalfas› en az 3 y›l süreli ç›rakl›k dönemini baﬂar›yla tamamlam›ﬂ olacak.
Standart çerçevesinde bakkallar›n, iﬂ hijyeni,
müﬂteri iletiﬂim becerisi, tüketici, davran›ﬂ bilgisi,
sat›ﬂ yöntemleri, ticari matematik, temel matematik, ﬂarküteri, tezgâhtarl›k, bilgisayar okur yazarl›¤›, iﬂletmecilik bilgisine sahip olmas› gerekecek.
Öte yandan bakkallar, Türkçe, matematik,
muhasebe, ekonomi, ticaret bilgisi, toplam kalite
yönetimi, kooperatifçilik, iﬂ güvenli¤i, meslek derslerini alacak ve Türkçeyi do¤ru kullan›p baﬂkalar›yla rahat iletiﬂim kurabilecek. Elektronik hesap
makinesi, faks, fotokopi makinesi kullanabilecek
bakkallar, kiﬂisel özellikleri aç›s›ndan sa¤l›kl› olacak ve insan ve müﬂteri davran›ﬂlar› hakk›nda seminer ile e¤itim alacak. [...]
MD. Bir de s›navdan 50 almak zorunlulu¤u
getirmezler mi ! Ac›mas›zl›¤›n bu kadar› da az görülmüﬂtür...

Matematikte Baﬂar› Genetik
Sabah, 8 A¤ustos 2005
‹ngiltere’de alt› bin ikiz üzerinde yap›lan araﬂt›rmaya göre matematikte baﬂar›l› olman›n s›rr› genlerde sakl›.
Boﬂuna Ders Ald›rmay›n!
Çocuklar›n›n s›navlarda daha baﬂar›l› olmas› için özel matematik dersleri
ald›ran aileler boﬂuna para ödüyormuﬂ!
Çünkü ‹ngiltere’deki Psikiyatri Enstitüsü bilim adamlar›, matematikte baﬂar›l›
olman›n s›rr›n›n genlerde sakl› oldu¤unu ortaya ç›kard›. Alt› bin ikizi inceleyen bilim adamlar›, ayn› DNA’ya sahip
tek yumurta ikizlerinin sonuçlar›yla
DNA’lar›n›n yüzde 50’si benzer olan
ayr› yumurta ikizlerinin sonuçlar›n›
karﬂ›laﬂt›rd›.
Genetik Ayr›cal›k
Araﬂt›rmay› yapan grubun lideri
Yulia Kovas, “Yapt›¤›m›z araﬂt›rma bize miras kalan genlerle matematik baﬂar›s› aras›nda önemli bir ba¤ oldu¤unu
gösteriyor. Çünkü tek yumurta ikizlerinin zekâlar›, büyüdükçe ayn› oranda art›yor. Oysa ayr› yumurta ikizleri böyle
de¤il” aç›klamas›n› yapt›. Kovas, bu genetik ayr›cal›¤›n ö¤retmen taraf›ndan fark edilerek yeni bir
metot kullan›lmas› gerekti¤ini söyledi.
MD. Matematikte genler önemlidir elbet, özellikle düzgün olanlar›... Bkz. sayfa 74-77.

TÜB‹TAK’tan Karﬂ›l›ks›z Burs
Radikal, 23 Temmuz 2005
AA - ANKARA - TÜB‹TAK, bu y›l ilk kez uygulamaya koyaca¤› programla, ÖSS’de ilk 5 bine
giren ve baz› temel bilimleri tercih eden ö¤rencilere burs vermeye baﬂlayacak.
Bu y›l ilk kez, baz› programlar› özendirmek
amac›yla koyduklar› burs program›n›n ekim ay›ndan itibaren uygulanmaya baﬂlanaca¤›n› aç›klayan
TÜB‹TAK Baﬂkanvekili Prof. Dr. Nüket Yetiﬂ, bu-
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gizli bir hesapta muhafaza etmiﬂ Bloch. Pokerde de
Blackjack’te oldu¤u gibi ustalaﬂana kadar bu serveti biraz küçülttü¤ünü üzülerek söylüyor. Bloch yast›k alt›nda saklanamayacak kadar para kazanman›n
püf noktas›n› anlat›rken hiç çekinmiyor.

Dört Matematik Zekâs›
Kumar Cennetini Bitirdi
Sabah, 17 Temmuz 2005
ABD’li ö¤rencilerden oluﬂan blackjack tak›m›
bir servet elde etti.
Olay›n beﬂ kahraman›ndan dördü matematik
dahisi ö¤renci... ABD’deki Massachusetts Institute
of Technology’de (MIT) ö¤renim gören Andy
Bloch, Alex Lewi, Brian Eahy ve Patrick Eno’dan
oluﬂan efsanevi MIT Blackjack Tak›m›. Beﬂinci
kahramansa, kampüste iskambil oynayarak e¤lenen dört genci yakalad›¤›nda ellerindeki inan›lmaz
potansiyeli keﬂfeden matematik profesörü Mickey
Rosa. Bir avuç genci mevcut kumar sistemini alt
üst edecek ﬂekilde yetiﬂtiren MIT profesörü, Las
Vegas’taki her gazinoyu tek tek zarara sokacak kadar baﬂar›l› bir tak›m yaratan ‘coach’ olarak da biliniyor. Ö¤rencilerinden Andy Bloch profesörün
onlarla uzun saatler çal›ﬂt›¤›n›, sonra da kendilerini kan›tlamalar› için s›nav dönemleri haricinde neredeyse her hafta sonu bir gezi düzenledi¤ini söylüyor. ‹ki elde 100 bin dolar kazan›lan yöntemi anlaﬂ›l›ncaya kadar milyonlarca dolar› cebe indiren
tak›m›n en önemli gezileri kumar cenneti Las Vegas’a yap›lm›ﬂ. Her biri ayr› bir serüven olan bu gezileri ve Blackjack sistemini alt üst etmenin s›rlar›n› tak›m›n en ünlü üyesi ve kurucusu Andy Bloch
Yeni Aktüel’e anlatt›.

Üç Kiﬂilik Ekip Gerekiyor
Ülkemizde “21” ad›yla bilinen oyun alt edilebilir olma özelli¤iyle büyük ilgi topluyor: “Ç›kan
kâ¤›tlar› saymak ve geriye kalanlar› hesaplamak
için do¤uﬂtan matematik zekâs›na sahip de¤ilseniz
efsane tak›m›n geliﬂtirdi¤i bilgisayar program›n›
kullanabilirsiniz. Bu programa internetten ulaﬂ›p
iﬂin matemati¤ini anlad›ktan sonra yapman›z gereken içinde ‘Gözcü’, ‘Goril’ ve ‘Büyük Oyuncu’ olacak üç kiﬂilik bir tak›m oluﬂturmak.” Gözcü’nün
görevi oyun masas›nda oturup minimum bahisle
oyuna kat›larak ç›kan kâ¤›tlar› saymak. Kâ¤›tlar
tak›m arkadaﬂ› için pozitif bir anlam ifade ediyorsa, Gözcü bu durumu önceden kararlaﬂt›r›lan bir
sinyalle Goril’e veya Büyük Oyuncu’ya belli eder.
Goril tak›m›n en rahat oyuncusudur. Tek görevi
durma sinyali gelene kadar bahsi art›rmakt›r. Büyük Oyuncu ise tak›mda en önemli görevi üstlenen
kiﬂidir. Kâ¤›t sayman›n yan› s›ra oyunun gidiﬂat›na
da karar veren “beyin”dir o. Mutlak kazanç olan
bir elle karﬂ› karﬂ›ya olsa bile dikkat çekece¤ini anlarsa bahsi art›rmayabilir. Çünkü as›l amaç yakalanmadan kazanmakt›r.
Hile yapmak gibi gözükse de kâ¤›t saymak
yasad›ﬂ› de¤il. Ama kumarhane yöneticilerinin
kâ¤›t sayd›¤› anlaﬂ›lan
oyuncular› kovma hakk› var. ‹ﬂte bu yüzden
tak›mlar çok dikkatli
olmal›. Tak›m oyuncular›n› seçerken baz› püf
noktalar›na çok dikkat
edilmeli. Örne¤in “Büyük Oyuncu”, genç, aptal ve zengin izlenimi
yaratmal›.

ﬁüphelenen Olmad›
Bloch’un anlatt›¤› öykünün gerçekleﬂti¤i y›l
1992... America West Havayollar›’n›n 69 sefer say›l› Boston-Vegas uça¤›n›n kalkt›¤› perona geldi¤inde
etraftaki üniversite ö¤rencilerinden farks›z görünüyordu. Tabii iç çamaﬂ›r›na s›k›ﬂt›rd›¤› yüz dolarl›k
banknotlar ve s›rt çantas›ndaki binlerce dolar de¤erindeki gazino fiﬂleri hariç. Neyse ki alandaki görevli, not ortalamas› hiçbir zaman A’n›n alt›na düﬂmeyen MIT ö¤rencisinden ﬂüphelenmedi. Dönüﬂte yine
karﬂ›laﬂt›klar›nda genç ö¤renci heyecandan titreyecekti. Ama bu kez bu heyecan›n nedeni çantas›ndaki 900 bin dolar olacakt›. Bu olup bitenler kendi baﬂ›ndan geçen olaylar olsa da o s›rada bunu yaﬂayan
kiﬂinin ad› Andy Bloch de¤il, Paul Grey’miﬂ. Boston
s›n›rlar› içindeyken MIT’in mühendislik ö¤rencisi
Andy Bloch, Las Vegas’tayken ise en ünlü pop starlardan bile ﬂanl› kumarbaz Paul Grey! Kumarhaneler onlar›n matematik dahisi oldu¤unu anlay›ncaya
kadar milyonlarca dolar kazanm›ﬂlar. Blackjack’ten
s›k›l›p poker oynamaya baﬂlayana kadar servetini

MD. Tasvip ediyoruz anlam›na gelmesin
ama e¤er amaç para kazanmaksa kumar oynamak yerine oynatmak
daha emin bir yöntem
gibi gelir bize. ♥
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