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Türkcankitabında“TÜBİTAK’ısadece[yeniliklerinteşvikine]
tahsisetmekvebaşarıyıbuşekildeölçmekisteyendar‘ekonomizm’görüşüherzamandikkatlekarşılanmalıdır”diyor.
Buhangidönemdeoldu?
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ErgunTürkcan’ınKitabıHakkında(5)
Geçenhaftasonsöylediğimşuydu:Görülmüşki,sadecetemelaraştırmalarıdesteklemeklemaksathasılolmuyor;bilimlebirlikteteknoloji
geliştirmeveyenilikfaaliyetleridedesteklenmezseekonomikbüyümeve
toplumsalrefâhsağlanamıyor.Vebilim,teknoloji,yenilikmeselelerinin,
aralarındakiilişkinindoğasıgereği,sistemikbirbütünlükiçinde,biraradaelealınmasıgerekiyor.Peki,halbuiken,Türkcan ‘yeniliklerinteşviki,
bilimveteknolojipolitikalarındanziyade,iktisatpolitikalarınaeklemlenebilecekbirhusustur’demeklevesonrasındabizeneanlatmakistiyor?
Türkcan’ın‘sonrasında’söylediğideşuydu: “TÜBİTAK’ısadecebu
amaca[yeniliklerinteşvikine]tahsisetmekvebaşarıyıbuşekildeölçmek
isteyendar‘ekonomizm’görüşüherzamandikkatlekarşılanmalıdır.TÜBİTAK,adıüstünde‘BilimselveTeknikAraştırmaKurumu’olarakkuruldu;birinovasyonsistemikurmaişiasligörevideğildirveolamazda.”
Türkcan’ınsöylemediği,onuniçinkendisinianlamaktagüçlükçektiğimnoktaysaşu:İlerisanayiülkeleriveyenisanayileşenülkelerin,bilim
veteknolojidensağladıklarıekonomik/toplumsalfaydayıarttırmakiçin,
ulusalhedef olarakönlerinekoydukları‘bilimde,teknolojideveyenilik
faaliyetlerindeyetkinleşme’meselesinitümleşikbirpolitikaçerçevesindeelealmalarındavebubağlamdayenilikpolitikasınıbilimveteknoloji
politikasındanayrıtutmamalarında,pazarekonomilerininkendimantığı
açısındanbiryanlışlıkvarmı?
Eğeryoksa;kendisiniaynıekonomisistemiiçindetanımlayan
Türkiye,1990’lardabenzerbirtutumizlemeyebaşlamışsabuniçinyanlış
olsun?BaşkalarıböyleyapmazkenniçinsadeceTürkiyeyadabutümleşikpolitikaönerisinigündemegetirenTÜBİTAK,yenilikpolitikasınıbilim
veteknolojipolitikasındanziyadeiktisatpolitikasınaeklemlenecekbir
hususolarakgörmeliydi?BusorularınyanıtınıTürkcankitabındaveriyor
dabenmiatladım?
HeledeTürkcan’ın,‘TÜBİTAKgibibirkurumun[birzamanlar]sâdece
yeniliklerinteşvikinetahsisedildiğivebirinovasyonsistemikurmaişinin
[odönemde]asligöreviolduğu’yolundakitelmihinianlamakdahada
güç.Kastedilenhangiyıllar?Türkcankitabında2005öncesinielealdığınavekurumun‘yenilik’konusuyla1990’lıyıllardauğraşmayabaşladığı
ve“ulusalyeniliksisteminin kurulmasınınözellikleTÜBİTAKtarafından
1990’lardagündemegetirilmiş”olduğubilindiğinegöre;kurumbuyanlışı,
demek,1990’lardayapmış...
1990’laragelindiğinde,Türkiye’ninbirbilimveteknolojipolitikasıyoktu.Oevrede,birbilimveteknolojipolitikasınıntasarlanmasıvebutasarının,BTYK’nintoplanmasısağlanarakonayınasunulması,bukurulunsekreteryalığınıyürütmekledeyükümlükılınmışbirkurumolanTÜBİTAK’ın
zatenyapmasıgerekenbirgörevdeğilmiydi?Bunuyaparkendünyadaki
geneleğilimiveülkesininkoşullarınıdikkatealarak,Türkiye’ninsadece
bilimveteknolojidedeğil,yenilikfaaliyetlerindedeyetkinleşmesiniöngörentümleşikbirpolitikaönerisindebulunmuşsavebuçerçevedeulusalyeniliksistemininkurulmasıgereğinigündemegetirmişse,bundan
dolayıbukurumhatalıgörülebilirmi?
YadasisteminkurulmasıylailgiliolarakTÜBİTAK’ındapayınabazı
görevlerdüşmüşvekurumbugörevleriüstlenmişsebundandahadoğal
neolabilirdi?
Buradankalkarak,TÜBİTAK’ınsadece‘yenilik’leuğraşıpbilimve
teknolojideyetkinleşmemeselesinibirkenaraittiğisöylenebilirmi?Bu
herşeydenönceönerilenbütünselpolitikanıninkârıolmazmıydı?
Böylesibirsaçmalığaodönemde TÜBİTAK’ınhangibaşkanıizinverirdi?
Gelecekhafta,SayınTürkcan’ın,“Kitapiçindepekçokvurguyapılmaklabirlikte,burada[tambitirirken] birkezdahatekrarlamakistediğim
husus,Türkiye’ninsadecekendisiiçin,bağımsızbirbilimveteknolojipolitikasıyapmasınınmümkünolmadığıdır”cümlesinde(Sayfa684)ifadesinibulangörüşüüzerindeduracağım.

Türk profesör Tam Kare
Günlerini keşfetti
TamKareGünleruzunyıllarhiçolmayabiliyor;
bazenbiryüzyıliçindesadecetekbirtanetam
karegünerastlanabiliyor.Ancakçokilginçtir
buyıltamikitanetamkaregünvarvebugünleriABD’dePortlandÜniversitesiElektrik
MühendisliğiFakültesi’ndenProf.AzizŞükrü
İnankeşfetti.
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u sene hem 4 Ocak, hem de 3 Mayıs tam kare günlerdi, çünkü 4 Ocak 2009 ve 3 Mayıs 2009 tarihlerinin her birini tek bir sayı dizisi olarak 4012009 ve
3052009 şeklinde yazdığınızda bu iki sayı da tam kare sayılardır, çünkü 4012009 = 2003 x 2003 ve
3052009 = 1747 x 1747 eder. “Tam Kare Günler” çok çok ender görülür. Hatta uzun yıllar hiç görülmeyebilir. Bazan bir yüzyıl içinde sadece tek bir tane tam kare güne rastlanabiliyor. Ama çok ilginçtir, bu senenin içinde tam iki tane tam kare gün var.
Amerika’nin Oregon eyaletinin Portland şehrindeki Portland Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
Bölümü’nde yirmi yıldır çalışan Profesör Aziz ükrü nan bu senenin başında çalıştığı üniversitenin öğrenci
gazetesi Beacon’da yazdığı iki ayrı makale ile “Tam Kare Günler” kavramını ilk kez bilimsel olarak yayımlamış oldu. İnan’a göre tüm dört haneli yıllarda (yani 1000 ve 9999 yılları arasında) her günün tarihi GGAAYYYY şeklinde sekiz haneli bir sayı olarak yazılırsa (ilk iki hane GG gün sayısına, ikinci iki hane AA ay
sayısına, ve son dört hane YYYY de yıl sayısına denk geliyor), bazı günler tam kare sayılara karşıt geliyor.
İnan böyle günleri “Tam Kare Günler” olarak tanımlıyor.
İnan’ın bu matematiksel keşfi 1 Nisan tarihinde Amerikan basınında USA Today ve Oregon gazetelerinde yer aldı, çünkü ABD’de kullanılan AAGGYYYY gün sisteminde (Amerika’da ay sayısı gün sayısından önce yazılıyor) 4012009 tam kare gün sayısı 1 Nisan 2009 tarihine karşıt geliyordu. Yani İnan’ın deyimiyle bu sene 1 Nisan günü Amerika’da tam kare bir gündü. İnan’a göre bu yıl 1 Nisan gününün bu özelliği çok ender bir raslantıydı, çünkü AAGGYYYY gün sisteminde bir daha tam kare 1 Nisan günü 4007 yıl
sonra, 6016 yılında tekrar edecek.
İnan bu konuda yaptığı araştırma sonucu iki gün sistemi içinde (yani Amerika’da kullanılan
AAGGYYYY ile Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde kullanılan GGAAYYYY gün sistemlerinde) 1000
ve 9999 yılları arasında yer alan bütün tam kare günleri tespit etti.
Şimdi içinde bulunduğumuz 3. Binyıl’da toplam 72 tane tam kare gün var ve bunların 18 tanesi 21. yüzyılın içinde yer alıyor. 21. yüzyıldaki ilk tam kare gün 9 Ocak 2004 tarihinde gerçekleşmiş (çünkü 9012004
= 3002 x 3002) ve bu günün bu özelliğinin çoğu kimse farkına varmamış. Bu yüzyılın ikinci ve üçüncü tam
kare günleri bu yıl, 4 Ocak ve 3 Mayıs idi. Bunun da pek kimse farkına varamadı. Bu yüzyılın dördüncü tam
kare günü 16 Mart 2016 olacak (çünkü 16032016 = 4004 x 4004). Beşinci ve altıncı tam kare günler 2025
yılında 1 ve 27 Eylül’de olacak (çünkü 1092025 = 1045 x 1045 ve 27092025 = 5205 x 5205). (İlginçtir, 27
Eylül 2025 günü aynı zamanda Amerika’nın gün sisteminde de tam kare gün olacak, çünkü 9272025 = 3045
x 3045.)
İnan’ın hesaplarına göre dört haneli bütün yılları içeren yüzyılların içinde en çok tam kare gün içeren
21. yüzyıl, yani bu yüzyıl 18 tane ile tam kare günlerin şampiyonu! Aynı zamanda yine dört haneli yılları içeren tüm binyılların arasında içinde bulunduğumuz 3. Binyıl toplam 72 tane ile en çok tam kare günü içeriyor. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu binyıllar sırasıyla toplam 41, 54,
52, 62, 47, 68 ve 44 tane tam kare gün içeriyor.
Tam kare günler gerçekten çok özel, çok ender. 18. yüzyılda sadece 2 tane olmuş. Bu nedenle bu yüzyılda 18 tane olması çok büyük bir şans. Bu sene ne yazık ki hiçbirimiz 4 Ocak ve 3 Mayıs tarihlerinin tam
kare günler olduğunun farkına varamadık, ama en azından böyle günlerin olduğunun farkına vardık. Bir dahaki tam kare gün için (16 Mart 2016) aşağı yukarı yedi sene kadar beklememiz lazım, dile kolay. Ama artık tam kare günlerin olduğunun farkındayız. Bu nedenle 16 Mart 2016 geldiğinde o günün doya doya tadını çıkartacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Eğitim kalitesinin iyileştirilmesine katkı
HP,2009EğitimdeİnovasyonFonukapsamında,BoğaziçiÜniversitesi,İnönü
ÜniversitesiElektrik-Elektronik
Mühendisliği,SelçukÜniversitesive
PamukkaleÜniversitesi'neödülverdi.
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ünyada yüksek nitelikli teknoloji profesyonellerine olan talep gün geçtikçe artıyor. Öğrencileri ileri teknoloji alanında
diploma alabilecekleri nitelikli programlara çekmek ve buralardan mezun etmek de zorlu bir gö-

rev haline geliyor. HP, bu amaçla Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi üniversitelerine
yönelik olarak “Eğitimde İnovasyon 2009” fonu
girişimini başlattı. Mühendislik, bilgisayar, bilgi
sistemleri ve bilgi teknolojileri alanındaki lisans
programlarından sorumlu fakülte yöneticilerini
ve öğretim üyelerini hedefleyen bu girişim kapsamında eğitim kurumlarından öğrenim, eğitim ve
bilgi teknolojilerinde kullanılabilecek yenilikleri
ve program iyileştirmelerini içeren teklifler alındı. Değerlendirmeler sonucunda toplam 16 ülkeden 50 proje teklifi fondan yararlanmaya hak ka-

