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TMD Baflkan› Betül Tanbay’dan
Matematikçilere Duyuru
olmas›na sebep olmakt›r. TÜB‹TAK’›n toplam bütçesi içinde Enstitü’nün pay› binde birin bile alt›nda
iken, bu karar maddi sebeplerle de aç›klanamaz.
Karar al›n›rken, Enstitü’nün bulundu¤u Bo¤aziçi
Üniversitesi yönetiminin ve Feza Gürsey Yönetim
Kurulu'nun onay› al›nmam›flt›r. ‹lgili oldu¤unu bilerek görüfltü¤üm tüm bilim camias›n›n karar›
olumsuzdur. Amerikan Matematik Derne¤i, Avrupa Matematik Derne¤i Baflkanlar› ayr› ayr› benimle temasa geçerek nas›l destek
olabileceklerini sormaktad›rlar.
Bo¤aziçi Ünivesitesi Senatosu
TÜB‹TAK Baflkanl›¤›na, Bilimden sorumlu Bakan›m›za da
ulaflt›r›lacak bir yaz› yollama
karar› alm›flt›r. Tüm dünyan›n
Temel Bilimcileri bu karar›
yanl›fl bulmaktad›r.
Bilimden sorumlu Bakan›m›z›n himayesinde, TÜB‹TAK
Baflkan›, Enstitü Yönetim Kurulu Baflkan›, TÜBA Baflkan›
ve Temel Bilimler politikalar› üzerine tecrübeli bilim insanlar›n›n biraraya getirilerek, genifl kapsaml› bir toplant› yap›lmas› ve bir konsensüs aranarak Türkiye için faydal› ve sorumlu bir karar
al›nmas›n› umuyorum. ♥

ünyan›n en geliflmifl ülkelerinde temek bilimler'e çok önemli yat›r›m yap›lmaktad›r.
Türkiye dünyan›n ilk 10 ülkesine girmeyi
hedefleyen bir ülke haline gelmifltir. Ayn› ligde oynayan Brezilya, Meksika, Kore, Çin ve Hindistan
gibi ülkelerde matematik araflt›rmalar›na çok ciddi
yat›r›m yap›lmaktad›r.
Baflbakan›m›za 6 ay önce Türk Matematik Derne¤i'nin haz›rlad›¤› bir Temel Bilimler projesi sunduk ve görüflmek için bilimden
sorumlu bakan›m›z›n atanmas›n› ve kendisinin Temel Bilimler
stratejisini ö¤renmeyi bekliyorduk. TÜB‹TAK'›n Temel Bilimler araflt›rmalar›na olanak sa¤layan tek enstitüsünün ba¤lanaca¤› Bakan'›n görüflü beklenmeden al›nan bu karara anlam veremiyorum ve yanl›fl buluyorum. Enstitü Prof. Dr. Erdal
‹nönü ve TÜB‹TAK eski Baflkan› ve derne¤imizin eski baflkan›
Prof. Dr. Tosun Terzio¤lu'nun giriflimleri ile, benzer baflar›l› örneklerde oldu¤u gibi, doktora ö¤rencilerinin katk› sa¤layabilmesi için bir üniversite
kampüsünde ama özerk olarak kurulmufltur. Enstitüyü B‹LGEM'e ba¤layarak Gebze'ye tafl›mak yok
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Ergün Yalç›n’dan TÜB‹TAK’a
da aç›lmas› gerekti¤ini size bir soru arac›l›¤›yla iletmifltim. fiimdi bu tek olan enstitü de tafl›n›yormufl
(bu tafl›nma enstitüyü çok etkisizlefltirecek bir karar
ve kapan›yor demekle ayn› bizlerce), bu durumda
art›k Türkiye’de temel bilimlerde enstitü kalm›yor
denebilir. Bu ay›b› bir Türk matematikçisi olarak
yaflamak istemiyorum. Yurtd›fl›ndan Türkiye’ye
dönerken baz› fleylerin daha zor olaca¤›n› biliyorduk ama bu gerçekten tahminlerimizin ötesinde bir
zorluk. Lütfen bu ça¤r›m›za kulak verin ve bizleri
saf matematik enstitüsü olmayan bir ülkede matematik yapmak durumunda b›rakmay›n. ♥

Say›n TÜB‹TAK Baflkan› Prof. Dr. Nüket Yetifl,
Ben Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümünde çal›flan bir ö¤retim üyesiyim. TÜB‹TAK Teflvik
Ödülü dahil birçok ödül alm›fl aktif bir matematikçiyim. Feza Gürsey Enstitüsü’nün tafl›nmas›yla ilgili TÜB‹TAK’›n verdi¤i karar›n tekrar gözden geçirilmesini rica etmek için yaz›yorum bu mesaj›. Temel bilimlerde teorik çal›flma enstitüleri çok önemlidir ve ülkemizde sadece bir tane böyle bir enstitünün olmas›n›n çok büyük eksiklik oldu¤unu uzun
y›llard›r belirtmekteyiz. Hatta Bilkent’teki bir toplant›da bu flekilde ikinci bir enstitünün Ankara’da
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