Ersin ARIOGLU’nun
3. Bilim Senligi Açilis Konusmasi
(06 Mayis 1999)

Sayin Cumhurbaskanim,
Degerli Bilim Dostu Konuklar,
Sevgili Ögrenciler,
Bugün sevinçli bir gün. Bilimden haberdar, bilime yatkin, bilim yapan, teknoloji üreten bir Türkiye ülküsü
etrafinda kilitlenenlerin bir bölümü; çok mütevazi; fakat anlami yüksek, bir sevinçli tören için ilk defa Deneme
Bilim Merkezi'nde toplandilar. Sayin Cumhurbaskanimiz; biraz sonra; konusmalari ile, III. Bilim Senligini resmen
baslatmis olacaklar. Bu bilim sölenine hos geldiniz. Katiliminizla Vakfimizi onurlandirdiniz. Fikirlerimize güç
kattiniz. Sizlere, kalpten gelen duygularla Vakfimiz adina tesekkürlerimizi sunarim.
Sayin Cumhurbaskanim,
Geçen sene bugünlerde ugurlu ellerinizle hizmete açtiginiz Deneme Bilim Merkezi bugün beynimiz / Uzaya
Dokun / Zaman Tüneli / Matematik / Zooloji / Ögrenci Projeleri gibi bes konu sergisi ve 200'ü askin gösteri
birimi ile hizmet vermektedir. Merkez, bugünden itibaren fikrini açiklamak, bulusunu göstermek, sanat eserlerini
sunmak isteyen her yastan ögrenci, ögretmen ve velilere kapilarini açmaktadir. Mütevazi Deneme Bilim
Merkezimiz geçen yil, yaklasik 50.000 ögrenci, ögretmen ve veli agirlamistir. Gelecek yil için hedefimiz
120.000 ziyaretcidir. Bu özellikleri ile Bilim Merkezimiz, dünyada 1000 aktif bilim merkezi arasinda, ortalama
çagdas bir bilim merkezi boyutlarinda hizmet vermektedir. Vakfimiz, bu sonuça yaklasik 18 ay gibi kisa bir
sürede ulasmis olmaktan, büyük kivanç duymaktadir. Vakfimizi bu güzel basariya eristiren en önemli
unsurlardan birisi, hiç süphesiz, Istanbul Teknik Üniversitesi'nin bu yapiyi Vakfimiza tahsis etmesi ve her zaman
isbirligine açik, anlayisli ve sinerji yaratan katkilari olmustur.
Sevgili Çocuklar, Sayin Ögretmenler;
Bilim Senligi boyunca, Deneme Bilim Merkezi'nde hergün çesitli aktiviteler yer alacaktir. Bu aktiviteler arasinda
bilimi isleyen dört yeni tiyatro oyunu yer almaktadir. Begeneceginizi düsünüyorum. Mikrocosmos adli belgesel
film, üç boyutlu filmler, sivi azot gösterileri ve çesitli belgeseller gösterime girmektedir. 3.cü Bilim Senligi için
sizlere ilk defa sundugumuz Uzaya Dokun etkilesimili gösteri birimleri ile; uzayimiz hakkinda; bir çok yeni
bilgiler ögreneceksiniz. Ayrica çok aktüel konulari içeren 9 bilimsel konferans verilecektir. Senlik süresinde 33
ilk ögretim okulu'nun istiraki ile bir santraç turnuvasi düzenlenmistir. Yaratici ögrencilerimizin yarin için umut
veren özgün 48 adet projesi senlik boyunca sergilenecektir. Kagit uçaklar yarismasi da yapilacaktir. Basari
kazananlari kupalar ve çesitli bilimsel hediyeler beklemektedir. Yarinin bilim adami, sevgili ögrenciler; düsünce
turnuvasinda, proje yapiminda, uçak yarismalarinda sizlere basarilar diliyorum. Senliginiz kutlu olsun.
Sayin Konuklar,
Simdi, sira büyük proje'yi insa etmeye geldi. Bu konuda çok sevinçli bir gelismeyi sizlere Bilim Senligi baslatma
töreninde açiklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biliyorsunuz, Istanbul Teknik Üniversitesi 1996 yilinda
Maslak Kampüsü'nde yaklasik 20.000 m2 'lik bir alani Proje'miz için tahsis etmisti. Ancak, arsa içinde, merkezi
isitma tesisi yer aliyordu. Bu tesisin kaldirilmasi üniversiteye dogalgaz verilmesi ile iliskili idi. Dogalgaz
bürokratik engeller yüzünden bugüne kadar üniversiteye verilemedi. Projemiz gecikmekteydi. Bu süreçte diger
bir üniversitemiz devreye girdi. Yildiz Teknik Üniversitemize Davutpasa'da yeni bir kampüs alani tahsis
ediliyordu. Üniversitemiz, kampüsünde yer ayirabilecegini müjdeledi. Sayin Cumhurbaskanimiz kampüs
tahsisini hizlandirdilar. Kampüs yeri Yildiz Teknik Üniversitesi'ne Eylül 1998'de verildi. Yildiz Teknik Üniversitesi
ile imzaladigimiz Bilim Merkezi kurulmasi ve isletilmesi protokolü, Üniversitemizin Yönetim Kurulunda oybirligi
ile Nisan 1999 onaylandi. Artik Bilim Merkezi'nin Davutpasa da, Hafif Metro Istasyonu'ndan yaklasik 250m
mesafede 50.000 m2 'lik bir arsasi oldu. Vakfimiza hayirli - ugurlu olsun.
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Sayin Cumhurbaskanim;
Tutkumuz benzersiz bir Bilim Merkezi insa etmektir. Projemiz ile ilgili fikirler iyice olgunlasmistir. Is
programimizin kilometre taslarini söyle tespit ettik.
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Ekim 1999’da, büyük projenin temelini atmayi planliyoruz.
Büyük proje iki asama halinde tamamlanacaktir.
- Birinci asamada 16.000 m 2 ana bilim merkezi 2002 Mart ayinda hizmete alinacaktir.
- Ikinci asamada gökevi ve akvaryum bulunmaktadir. Ikinci asama 7. Bilim Senligi’nde hizmete girecektir.
Diger illerimizde kurulacak bilim merkezlerini örgütlenmeye gelecek yil Bilim Senligi’nde baslayacagiz.
Olanaklari kisitli okullara 2000 yilindan itibaren, gezici üniteler’le Laboratuvar hizmetleri götürülecektir.
Türk Bilim Merkezleri Elektronik Agi ise 2002 yilinda kurulmus olacaktir.

Bu agir programin mali potresi yaklasik 25 milyon dolardir ve %60'i Vakif öz kaynaklarindan, %30'u
devletimizden, %10'u uluslararasi bilimsel yatirimlara ayrilan fonlardan karsilanmasi planlanmistir.
Degerli Bilim Dostlari,
Bilgiyi ve bilimi insanlik 5000 yildan beri tarif etmeye çalismaktadir ve hala bu kavramlar felsefenin en canli
konularidir. Bilgiler duyulara, olgular veya olaylar halinde ulasir. Bu olgular insan beyninde algilama ve
kavrama dedigimiz bio-kimyasal prosese tabi tutularak yasama geçirilir ve depolanir. Bu andan itibaren olgu
veya olay beyinde bilgi olmustur. Olgular çogu kere tek tek atomik yapida insana ulasmaz. Olgu yumaklari
halinde gelir. Çünkü, dogada hersey, herseyle iliskilidir. Olgularin yumaklar halinde beyne ulasmasi nedeni ile
onlari ayirmayi, siniflamayi, önceki bilgilerle dogrulamayi içeren bir beyinsel sürece daha ihtiyaç vardir. Bu
sürece bilgi isleme veya bilim yapma denir.
mantiksal bir düsünce sürecidir.

Bilim, olgudan, dogru bilgiyi üreten, sinayan, dogrulayan

Sevgili Çocuklar,
Insanlar bazen hatali algilama yapabilirler. Yeterli bilgileri olmadigi için yanlis bilgiler üretebilirler. Bazi insanlar
ün-menfaat-iktidar ugruna veya sirf keyif olsun diye bilinçli olarak sahte bilgi yaratip topluma sunabilirler. Bu
nedenlerden dolayi insanlik yanlis bilgiler biriktirebilir. Bazen insanlar bu yanlis bilgiler için, biz atalarimizdan
böyle gördük, degisim istemiyoruz diyebilirler. Yanlis, hatali ve sahte bilgileri dogrulardan ayirmanin biricik
yolu bilim yapmak'tir. Bilim, dogru bilgiyi sinamanin ve bilgiden yeni bilgiler dogurmanin tek yolu oldugu gibi
ayrica dört nedenden dolayi da çok degerlidir.
W
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Toplumsal yoksullugu ve fakirligi yok eden altin yoldur.
Teknoloji üretir. Teknolojinin varsa zararlarini önler.
Bize kendimizi tanitir - potansiyelimizi anlatir. Toplumsal düsünce seviyesini gelistirir.
Demokrasi - Baris ve güvenlik yaratir.

Degerli Konuklar,
Bilim bölük börçük kullanilamaz. Bilimsel davranis yasam biçimi olarak benimsenmelidir. Güvenli gördügümüz
yerde bilimsel düsünceyi uygulayip, tehdit olusturdugunu hissettigimiz yerde bir köseye koyamayiz. Ne kadar
zor olursa olsun kendimizi ve toplumumuzu bilimsel olarak degerlendirmek, her olguyu elestirirsel gözle
tartmayi ögrenmek, gerekir. Bilimsel davranista iki dürtü çok önemlidir. Kusku ve Merak. Bu iki dürtü de egitim
yoluyla bilenebilen becerilerdir. Bu tür bir egitim, sistematik sorgulama aliskanligi yaratir. Sistematik sorgulama
bir bilgi isleme ve bilgiden verim alma metodudur.
Bu gün bilimden haberdar ve bilgi isleyen bir yeni Türkiye yaratmak en kutsal görevimizdir. Çünkü, bilginin
islenerek veriminin artirilmasi ülkelerin rekabetinde en önemli unsur haline gelmistir. Yalnizca bilgi sözkonusu
oldugunda hiçbir ülkenin dogal kaynak çoklugu veya mevcut zenginlikleri üstünlük yaratamaz. Gerekli tek
üstünlük, evrensel olarak mevcut bilgilerden faydalanabilme yetenegidir. Bu ise toplumlarin egitimdeki basari
sorunu olup; yalnizca; ülke insan potansiyelinin bilgi islemeyi bilip bilmemesine baglidir.
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Özetle Türkiye'nin çok bilgiye, bilgiyi islemeyi ögrenmeye, bilimsel davranisi yasamda ilke olarak hayata
geçirmeye, egitim sistemlerini devamli sorgulamaya ihtiyaci vardir.
Iste Vakfimizin Bilim Merkezi kurma gayreti, bu dogrultuda mütevazi bir adim, fakat çiglik kadar keskin bir
vurgulamadir. Bilim Merkez'leri evdeki ve okuldaki egitimlere alternatif olamaz, ama onlari kesinlikle tamamlar.
Eksigi yerine koyar, yerine konulmusu saglamlastirir. Bilim Merkezi çocuklarimiza ögrenme sevki, kesfetme
mutlulugu ve deney yapma heyecani sunar. Fakat en önemlisi Bilim Merkezi ortamlari, bilimsel düsünmenin
yöntemi konusunda ve sorgulama metodlari için benzersiz bir esin kaynagidir.
Sayin Cumhurbaskanim;
Bu duygu ve düsüncelerle, önce bu yapiyi bes süre ile, Deneme Bilim Merkezi'nin kullanimina tahsis eden ve
bize, bu merkezin isletilmesinde ortaklik yapma onuru bahseden Istanbul Teknik Üniversitesi'ne ve ayni
üniversite'nin Mimarlik Fakültesi'ne, Rektör Gülsün Saglamer'in sahsinda vakfimizin saygi yüklü tesekkürlerini
sunmak istiyorum. Diger taraftan, Büyük Bilim Merkezi için yeni kampüs alaninda yer ayiran, Yildiz Teknik
Üniversitesi Yönetim Kurulu'na, Sayin Rektör Ayhan Alkis'in sahsinda Vakfimizin sükran hislerini sunmayi
görev biliyorum. Ayrica 1999 yili kurumsal destekçilerimiz bilim dostu mümtaz kuruluslar IBM, Silier, Shell,
Turkcell, Yapi Kredi, Yapi Merkezi ve Zenger'e çok degerli maddi katkilarindan dolayi ve 3.üncü Bilim
Senligi'nin hazirlanmasinda emegi geçen tüm güzel insanlara üstün gayretleri nedeni ile vakfim adina kucak
dolusu takdirler, sevgiler, tesekkürler sunmaktan mutluluk duyuyorum.
Sayin Cumhurbaskanim;
Vakfimizin kuruldugu günlerde herzaman kapim vakfiniza açiktir dediniz. Birinci Bilim Senligini sevinç ve
takdirle karsiliyorum diyen mesajinizla ve Ikinci Bilim Senligimizi bizzat gelerek baslattiniz. Bugün 3.üncü
Bilim Senligi konusmanizla baslayacak. Yogun siyasal görevleriniz yaninda, Türk egitimi için gösterdiginiz yakin
ilgi ve manevi desteginiz, ulusa güven ve güç veriyor, böylece yarinin Türkiye’si için en bereketli hasati
ekiyorsunuz. Sagolun. Bu duygularla Vakfimiz adina tesriflerinize saygi ile tesekkürlerimi arz ederim.
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