Ersin ARIOGLU’nun
Senlik Açis Töreni konusmasidir.
1 Mart 1997 / I.T.Ü. - Taskisla
Vakfimiz tarafindan ilk defa düzenlenen ve Türkiye için de ilk olan, “Bilim Senligi”ni baslatma törenimize hos
geldiniz. Katiliminizla, Vakfimizi onurlandirdiniz, güç kattiniz. Vakif yönetim kurulu adina; kalpten gelen
duygularla; sizlere tesekkür ediyor ve hep birlikte bir “Bilim Senligi” baslattigimizi buradan ilan ederek bütün
Türkiye’ye duyurmak istiyorum. Hayirli olsun.
Düzenledigimiz Senligin amaci; kurmaya hazirlandigimiz “Istanbul Bilim Merkezi” projemizi daha genis
çevrelere duyurmak; bilimin yasamsal önemine kamuoyunun dikkatini çekmek; çocuklarimiza ve genis halk
kitlelerine çagdas bilgileri daha anlasilir kilma yöntemlerini arastirmak üzere tasarladigimiz ilk “gösteri
örnekleri”ni kullanima sunmaktir.
Bugün törenimizde bizleri bir araya getiren nedenlerin ortak paydasinda hiç süphesiz “Bilim Sevgisi” yatiyor.
Inaniyorum ki bu sevginin hemen ardinda; yakin gelecekte dünyayi isitacak yeni bir uygarligi sezinleyerek
güzel ülkemizi ve gelecek kusaklarimizi bugünden yeni uygarliga hazirlama istegimiz de var. Hep
beraber biliyoruz ki esiginde bulundugumuz uygarligin en önemli unsuru artik “bilgidir” ve hatta “bilginin
üretilme hizidir”. Bilgi üretilmesi toplumda “olumlu degisimler” yaratir. Daha temiz bir dünya, daha kalici
baris, daha kaliteli demokrasi, daha anlamli insan mutlulugu için, insanliga faydali daha çok bilginin gerektigi
anlasilmistir. “Sanayi toplumlari” yeni tanimlari ile “bilgi toplumlarina” dönüserek ve daha çok bilgi
üreterek yeni uygarligin ilk isiklarini yasamaktadirlar. Yakin gelecekte, ülkeler dünya bilgi stoguna katkilari ve
bu katkinin kalitesi oraninda rekabet gücü, yasam hakki ve sayginlik kazanacaklardir.
Bu gerçeklerin isiginda özellikle gelismis toplumlar, egitim sistemlerini, tekrar sorgulamak ihtiyacini
duymaktadirlar. Artik “egitim” ve “ögrenme” faaliyetleri yalniz okullarda sürdürülen ve okul saati bitince,
biten sonlu bir faaliyet degildir. Egitim ve ögrenme faaliyetleri evde, okulda, is yerinde ve mümkün olan her
yerde ve her firsatta birbirinin içine girerek, bütünleserek bireyin hayati boyunca sürdürecegi bir serüvene
dönüsmektedir. Diger taraftan yeni yüzyilin bireyleri için okur-yazarlik ve iyi bir diploma sahipligi yetersizdir.
Bilgi toplumlarinin, bireylerinden beklentisi, “bilgi okur-yazarligi” ve hatta “bilim okur-yazarligi”dir.
Kavramsal olarak “bilgi okur-yazarligi”nin içinde; bilgiye hizla ulasma, bilgileri kullanarak daha faydali hale
dönüstürme, yeni bilgiler üretme, çagin araçlarini verimli kullanabilme, alet yapma ve sistem kurma, ana dilinin
bütün incelikleri ile kendini sözlü ve yazili ifade edebilme, en az ikinci yaygin bir dili akillica kullanabilme,
demokratik düzen içinde birlikte çalisabilme, yasayabilme; gereginde liderlik yapabilme; yakin çevrenin,
ülkenin ve dünyanin sorunlarina duyarli, samimi ve içten gelen bir gayretle çözüm arayabilme; kendi çikari ile
toplum çikari çatistiginda, toplum çikari yaninda yer alabilme erdemi de dahil olmak üzere kapsamli,
entellektüel vasiflar vardir.
Bütün bu vasiflarin yalnizca belirli saatlerde gidilebilen okullarda edinilemeyecegi açiktir. Yasam için
ögrenmenin büyük önem kazandigi günümüzde ögrenmeyi kolaylastiracak, “yüzeysel” ögrenme
yerine
“kavrayarak derinlemesine” ögrenmeyi destekleyecek, ögrenmeyi zevkli kilacak ve bir çok davranisi ayni
anda yönlendirebilecek çok maksatli ortamlara ihtiyaç duyulmasi dogaldir. Ileri ülkelerde “Bilim Merkezleri”
olarak ortaya çikan “yeni ögrenme alanlarinin” sayilari bu nedenle hizla artmaktadir. Bugün dünyada 300
adedi Amerika Birlesik Devletlerinde, 80 adedi Avrupa’da olmak üzere 500’e yakin bilim merkezi hizmet
vermektedir. Bu merkezleri yilda 120 milyon ziyaretçileri vardir ve sayilari hizla artmaktadir.
Bilim Merkezlerine ait teorik fikirlerin köklerini, bilim tarihinin kilometre taslari Francis Bacon, Rene Decards,
Gottfried Leibniz, Benjamin Franklin gibi bilim adamlarinin kitaplarinda bulmaktayiz. Ilk uygulama örnekleri,
müze anlaminda olmak üzere Amerika, Almanya, Fransa ve Ingiltere’de ondokuzuncu asrin ilk çeyreginden
itibaren halkin hizmetine sunulmuslardir. Ilk örnekler hayat ve tabii bilimlere ait müzeler olarak kurulmustur.
Birçok bilim müzelerinin 20. yüzyilin basinda olusturulmasinda büyük dünya sergilerinin de önemli etkisi
olmustur. 20.yüzyilin basindan itibaren müzelerde, fizik, matematik gibi temel bilimlere ait gösteriler ve gelisen
teknolojilerin temel kavramlari da sergilenmeye baslamistir. 1945’den itibaren fizik ve astronomi bilimlerinin
“gösterileri” agirlik kazanmistir. Insanligin sputnik basarisi, ilgiyi “uzaya” yönlendirmistir. Bugünün bilim
müzeleri ise “Bilim Merkezi”ne dönüserek informal egitim kurumlari olarak görev yapmaktadirlar.
Bilim Merkezleri ile ilgili önemsedigim bazi tespitlerimi sizlerle paylasmak istiyorum.
*
*
*

Bugünkü anlayista bilim merkezleri, müze gibi “gösteri birimleri” (exhibit) sergilerler, fakat müze
degildirler. Egitim verirler, ama okul degildirler. Ayni anda eglence sunarlar, ama eglence yeri de degildirler.
Bilim Merkezleri bilgi ile hasir-nesir olunan yerlerdir.
Bilim Merkezleri okullarla siki isbirligi yaparlar. Fakat pedagojisi çok hetorojen olan genis halk kitlelerinin de
ögrenmesine uygun olarak hazirlanir.
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*
*
*

Bilim Merkezleri, disiplinler arasi egitime agirlik verirler. Son arastirma sonuçlari ve ileri teknolojileri
sergilemek üzere, okullarda topluca bulundurulmasi mümkün olmayan ekipmanlarla zengince
donatilmislardir.
Bilim Merkezleri Bilim / Teknoloji / Egitim alanlarinin birlesimini temsil ederler. Bu üç alanin özelliklerini
kendilerinde birlestirirler.
Bilim Merkezleri ideal egitim ortamlaridir. Çünkü “anlamli ögrenme” için bütün ön sartlari saglarlar.

Müsaadelerinizle bu olaganüstü degisim sürecinde güzel ülkemiz Türkiye ile ilgili bazi tespitlerin de altini
çizerek, kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum.
*
*
*
*
*
*

*

Türkiye milli gelir seviyesi ve kalkinmislik indeksi siralamasinda dünya ülkeleri arasinda 69. siradadir.
Türkiye egitim harcamalari için kisi basina 120 dolar ayirabilmektedir. Dünya ortalamasi 200 dolardir.
Arastirma ve gelistirmeye ayirabildigimiz kaynaklar henüz %1’in bir hayli altindadir.
Çalisan nüfusumuzun %80’i yeterli egitimden uzaktir.
Örgün yüksek ögrenimde okullasma orani %12 seviyesindedir.
Ülkelerin insanligin yasam konforuna katkilarini belgeleyen “milli patent üretimi” de Türkiye gerilerde
kalmistir. 1960-91 yillari arasinda 1200 milli patent kaydedilmistir. Son yillarda bu sayida kipirdanma varsa
da gelismis ülkelerle aramizda olaganüstü büyük bir açik olusmustur. 1993 yilinda Amerika Birlesik
Devletlerinde yaklasik 50.000 milli patent kaydi yapilmistir.
Çogulcu demokratik yapinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimiz arastirmaya duyarsizdirlar. Hükümet
etmege hazirlik için elzem olan bilimsel ülke politikalari ve alternatif kalkinma planlari henüz seçmenlere
sunulamamaktadir. Partilerimiz örgütlerinde “siyasal arastirma” birimine yer vermekte gecikmektedirler.

Bu listeyi daha fazla uzatmanin gereksiz olduguna inaniyorum. Zaten sizler ülkemizin bu gerçeklerini en iyi
bilenlersiniz. Içinize sindiremediginizden, bir seyler yapma geregine inandiginizdan, toplum liderligi
vasiflarinizla “Bilim Merkezi” Vakfini örgütleyerek onun etrafinda toplandiniz.
Artik, en çok bilgi üretenler, (TÜBA, TÜBITAK, Üniversiteler, Bilim Adamlari) en iyi egitimciler (Egitim
Kurumlari, Akademisyenler, Ögretmenler, Pedagoglar) en çok üretenler (Sanayi Odasi, Mühendis Odalari, bir
çok saygin sirket) topluma liderlik edenler (Is adamlari, Sanatkarlar, Yöneticiler) bizimle beraber. Inaniyorum ki
bize ulasmak ve kenetlenmek isteyen bir çok toplum lideri ve bilim dostu var.
Bilim Merkezlerinin tarih sürecinde olusumu incelendiginde, siçrama tarzinda gelisme sürecine girmek üzere
olan toplumlarda Bilim Merkezi fikirlerinin yesermekte oldugu gözlenmistir. Bu iliski dikkat çekici olmakla
birlikte dogaldir. Bu nedenle bizim projemiz de Türkiye’ye bir müjdedir. Güzel gelismelere ulasilacagimiz
günlerin çok uzakta olmadigini haber vermektedir. Projemiz, bilimsiz kalmaya mahkum olmadigimizin, dünya
bilgi stoguna genis ulusal tecrübelerimizle anlamli katkilar yapmaya hazirlandigimizin, gür bir sesle ifadesidir.
Bilim Merkezimiz; çagdas bilimi ve teknolojileri, ülkemiz için önemli olan erezyon, deprem gibi tabiat olaylarinin
nedenlerini halk diline indirgeyerek ülkemizde önemli bir süreci de baslatacaktir.
Yurttaslarin temel demokratik haklari arasinda ögrenme ve bilme haklari da vardir. Daha çok bilim ve bilginin
halk kitlelerine yayilmasi daha kaliteli demokrasi demektir. Iste Bilim Merkezimiz bu sürece de katkida
bulunacak nitelikte planlanmaktadir.
Kurmaya hazirlandigimiz “bilim merkezi”nin ana islevleri, bu düsünceler paralelinde söyle özetlenebilir.
* Temel bilimleri, teknolojileri ve bilimler tarihini çarpici “gösteriler” haline getirip her yastaki insana
görerek, dokunarak, bizzat deneyerek “anlamli ögrenmeyi” saglamak üzere sunmak, eglendirerek
ögretmek,
* Ögrenme çaginda olan veya ögrenmek isteyen herkese bilgiyi anlamanin, kesfetmenin, tecrübe etmenin
verdigi entellektüel mutlulugu ailece yasatmak,
* Çocuklarimiza laboratuvar ve deney ortamlari sunmak, onlari arastirmaya alistirmak,
* Bilginin hizla elde edilmesini ve yurt içinde dagilimi saglayacak “bilgi aglari” olusturmak,
* Okullarin egitim-ögretim faaliyetlerini tamamlayici olacak programlar düzenlemek,
* Gezici ünitelerle, laboratuvar imkanlari kisitli okullara hizmet vermek,
* Sergi / panel / toplanti / kütüphane / bilgisayar olanaklari ile okullara ve halka hizmet sunarak bilimin ve
“bilgi-okur yazarliginin” yayginlasmasini saglamak,
* Ülke bilim politikalarinin olusmasinda “ortam görevi” görmek, büyük projelerin bilimsel gerçeklerini halka
sunmak,
* Ülke çapinda yanki uyandiracak “Bilim Senlikleri” düzenlemek,
* Bilim gönüllülerine egitim vererek onlarin potansiyellerini bilimin hizmetine sunmak.
Bilim merkezimiz; bu fonksiyonlari bünyesinde bulundurabilecek bir binada faaliyetine baslayacaktir.
Vakfimizin kurucu üyesi Istanbul Teknik Üniversitesi, Ayazaga Kampüsünde yaklasik 20.000 m2 kadar yer
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ayirarak, arazinin kullanma hakkini, Istanbul Bilim Merkezi’ni insa etmek üzere Vakfimiza tahsis etmistir.
Üniversitemizin bahsettigi bu büyük destege Vakif adina sürkan ve tesekkürlerimizi alkislarla sunmak
istiyorum.
Bu anlamli bagis, tesebbüsümüzü hizlandirmistir. Proje büyük üniversitemizin kampüsüne layik biçimde
planlanmaktadir. Yapi; özgün mimarisi, tasiyici sistem ifadeleri, elektro-mekanik tesisatlari, enerji kullanim
metodlari, güvenligi, konforlu ortamlari, çevre tanzimi ile baslibasina “bir gösteri birimi” olacak; üniversite toplum - sanayi isbirliginin dogurdugu güzelligi belgeleyerek bilim tarihindeki mümtaz yerini alacaktir.
Bilim Merkezi’nden yilda yüzde yetmisbesi okul çagi çoçuklarimiz olmak üzere, yaklasik 800.000 kisi
faydalanacaktir. Yatirim safhasinda 60 personel görev yapacak, isletme döneminde 150 devamli personel
çalisacaktir. Ayrica 5.000 bilim gönüllüsü organize edilecektir. Merkezin birinci asamasi 15 ∼ 20 milyon dolara
mal olacak ve sistem 2001 yilinda isletmeye açilacaktir. Ikinci asama yatirimi yaklasik 5 milyon dolar
maliyetle planlanmistir ve 2003 yilinda hizmete açilacaktir.
Yatirimin %60’i Vakfimiz tarafindan %10’u uluslararasi bilimsel destek fonlarindan, %30’u da basta Milli
Egitim Bakanligi’mizin bütçesine konmasini diledigimiz fonlarla olmak üzere çesitli kamusal fonlarla finanse
edilecegi planlanmistir.
Bilindigi gibi Vakfimizin kurulusu bir yili biraz asmistir. Bu kisa süre içinde, yasal örgütlenme tamamlanmis,
arsa temin edilmis, Vakif üyelerinin sayisi genisletilmis, Vakfin gayesi çalismalari uluslararasi ve ulusal
platformlarda tanitilmis ve nihayet planlandigi tarihte “Birinci Bilim Senligi” düzenlenmistir.
Bu “Bilim Senligi”nde, büyük kültür projesi esas “Bilim Merkezi”nin, bir ön küçük deneme modeli
olusturulmustur. Basta orta ögretim ögrencileri ve ögretmenleri olmak üzere, Istanbul halki; 50 kadar interaktif
gösteri birimini (exhibit) kullanarak, fizik, matematik ve biyoloji gibi temel bilimlerin çesitli uygulamalarini
gözleyeceklerdir. Bilim Senligine 15 gün boyunca yaklasik 15 ∼ 20 bin kisinin katilcagi tahmin
edilmektedir.
Ayrica senlikte fen kitaplari sergilenecek, zaman tüneli (jeolojik ve biyolojik evrim, fosiller esliginde)
anlatilacak, video odalarinda sergi süresince bilim belgeselleri gösterilecektir. Senlik haftasinda 3 bilimsel
toplanti düzenlenmistir. “Ögrenmede Verim ve Bilim Merkezlerinin Rolü” konulu sempozyum uluslararasi
olarak planlanmistir. Ikinci toplanti “Türkiye’de Fen Kitaplari Nasil Yazilmalidir” konusunu ulusal
çapta tartisan bir paneldir. Üçüncü toplantimiz “Insan Beyni ve Bilgisayar” konusunu isleyecektir. Yine
Senlige çesitli okullar, sergi alaninda düzenleyecekleri gösterilerle istirak edeceklerdir. 15 günlük süre içinde
sergi alani ayni anda arastirma alani olarak kullanilacak pedagoglar ve egitimciler tarafindan gözlenecek çesitli
anketler ve incelemelerle ilk gösteri birimlerinin basarisi ve teknolojisi kontrol edilecektir.
Vakfimiz her yil ayni günlerde “Bilim Senligi” düzenlemek kararindadir. Diliyoruz ki Senligin ilk haftasi yakin
gelecekte Milli Egitim Bakanligi’mizin ve Türk Medyasinin destegi ile bütün Türkiye’de “Bilim Haftasi”
olarak anilir ve kutlanir. Böylece Senligimize katilim gittikçe artarak; bilgiyi bilmenin, bilginin farkinda
olmanin, dogru bilgi üretmenin istemlerini ifade eden sevinç ve nese haleleri halinde yurt sathina yayilir. Ulusa
mal olmus bu sevinç haleleri, Büyük Atatürk’ün; Cumhuriyet ögretisi içinde Türk insanina asiladigi, “muasir
medeniyet seviyesine ulasma” hedefini gerçeklestirecek “bilincin” simgeleri olacaktir.
Bu duygu ve düsüncelerle konusmami tamamlamadan önce Vakfimizi destekleyen tüm kurucu üyelerimize;
senlik sergisi düzenlemek, toplantilarimizi yapmak üzere bize kapilarini açan Istanbul Teknik Üniversitesi’ne,
Sayin Rektör Gülsün Saglamer”in sahsinda, üniversitenin tüm idari organlarina ve ögretim üyelerine;
Senligimizi destekleyen kuruluslara, mümtaz sirketlere; Senligi büyük bir özveri ve olaganüstü gayretlerle
planlayan-üreten-gerçeklestiren vekafar, inançli ve sevgi yüklü düzenleme komitesi üyelerine; Senlige emegi
geçen isimsiz tüm güzel insanlara kucak dolusu takdir ve tesekkürlerimizi Vakif Yönetim Kurulu adina
sunmaktan büyük onur duyuyorum.
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