Matematik Dünyas›, 2011-I

TÜB‹TAK’tan Ali Nesin’e ‹htarname
Prof. Dr. Ali Nesin taraf›ndan ortaya at›lan,
TÜB‹TAK’›n Matematik Köyü’nü d›fllay›c› koflullar getirdi¤i, projeyi desteklemedi¤i ve TÜB‹TAK
baflvurusu yapmas›n›n engellendi¤i, TÜB‹TAK’›n
Matematik Köyü’ne olumsuz bir tav›r sergiledi¤i
yönündeki iddialar gerçekleri yans›tmamakt›r.
TÜB‹TAK bilimsel faaliyetleri destekleme kararlar›nda, objektiflik, fleffafl›k ve evrensel bilimsel kriterleri dikkate almaktad›r. Kald› ki, TÜB‹TAK’a yap›lan destek baflvurular› alan›nda uzman olan yetkinli¤i bilinen kurum d›fl›ndan bilim
insanlar›n›n yer ald›¤› bilimsel panellerde de¤erlendirilmektedir.
TÜB‹TAK, 2007-2010 y›llar› aras›nda 15
Matematik Köyü etkinli¤ine toplam 355.000 TL
destek sa¤lam›flt›r.
Bu desteklere ek olarak, 2011 y›l›n›n ilk çeyre¤inde de; 2217 kodlu Lisansüstü Yazokulu ve
Benzeri Di¤er Etkinlikleri Destekleme Program›
2011 y›l› 1. dönemi kapsam›nda Nesin Matematik Köyü’nde düzenlenecek 3 etkinlik için yap›lan
baflvurular›n 3’ü de panellerde olumlu olarak de¤erlendirilmifl olup, konuyla lgili idari süreçler
devam etmektedir.
Her iki Program kapsam›nda matematik özelinde önerilen ve TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen etkinlikler incelendi¤inde afla¤›daki sonuçlara ulafl›lmaktad›r:
• 2217 kodlu Program kapsam›nda 20072010 y›llar› aras›nda desteklenen 27 etkinli¤in
10’u Nesin Matematik Köyü etkinli¤idir.

• 2229 kodlu Program kapsam›nda ayn› dönemde desteklenen 25 matematik etkinli¤inin 5’i
Nesin Matematik Köyü etkinli¤idir.
• Her iki Program kapsam›nda matematik
özelinde verilen toplam 1 milyon 688 bin TL deste¤in 355 bin TL’si yani %21’i Nesin Matematik
Köyü’ne verilmifltir.
Yukar›da sunulan somut verilerden de görülebilece¤i gibi, do¤ru ve düzenli haz›rlanan proje
önerileriyle baflvuru yap›lmas› kofluluyla, 2010 ve
2011 y›llar› da dahil olmak üzere geçmifl y›llarda
Nesin Matematik Köyü’ne verilen destekler gözönüne al›nd›¤›nda, daha önce oldu¤u gibi bugün
öne sürülen iddialar›n da ne kadar dayanaks›z oldu¤u aflikard›r.
‹lan edilen son baflvuru tarihi 18 Mart 2011
olan ilgili programa Nesin Matematik Köyü’nde
düzenlenecek etkinlikler için baflvuru yap›lmam›fl
ve bu do¤rultuda 19 Mart 2011 tarihinde Kurumumuza “baflvuru süresini kaç›rd›klar›” yönünde
bir e-posta gönderilmifltir. Bu e-posta da Prof. Dr.
Nesin bizzat, “projeleri en geç Sal› günü elden teslim edeceklerini; bunun kabul görece¤ini umduklar›n›” belirtmifltir.
Yarat›lmaya çal›fl›lan gerçekd›fl› alg› neticesinde toplumumuzun bilime olan inanc›n›n, maddi ve manevi katk› beklentisiyle istismar edilmemesini teminen kamuoyunun bilgisine sayg›yla
sunulur.
TÜB‹TAK (‹htar Eden) Vekili
Av. Gül Pelin Kaya / 22 Nisan 2011

Ali Nesin’den TÜB‹TAK’a Yan›t
Giderek pehlivan tefrikalar›na dönüflen TÜB‹TAK’la Matematik Köyü
aras›ndaki sorunlarla ilgilenenlere...
Önceki bölümlerin özeti:
1. Sorumlu yaz›iflleri müdürü oldu¤um Matematik Dünyas› dergisinin (befl ay gecikmeyle) May›s
2009’da ç›kan 2008-IV say›s›n›n kapa¤›nda, TÜB‹TAK’›n Bilim ve Teknik dergisinde yaflanan Darwin skandal›n› hicveden (yanda görülen) bir
karikatür yay›mlad›m.

2. Bu tarihten sonra TÜB‹TAK’a
sundu¤umuz 16 lise ve lisans projesinin sadece biri (bir olimpiyat program›) destek ald›, di¤er 15’i reddedildi.
Oysa o tarihten önce sundu¤umuz 6
lise ve lisans program›n›n 5’i kabul
edilmifl ve TÜB‹TAK’tan 200.000 lira
gibi hat›r› say›l›r bir destek alm›flt›k.
3. Önceki yaz tüm lise ve lisans
projelerimiz reddedilince, geçici bir
k›rg›nl›kt›r diye ummufl ve sesimi ç›karmam›flt›m.
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