
KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP

TÜBİTAK İletişim Müdürlüğü tarafından savefezagursey.wordpress.com sitesine ulaştırılan 
ve aynı zamanda TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Nüket Yetiş tarafından da konu ile ilgili 
kendisine yazan bilim insanlarına cevaben gönderdiği Kamuoyu Açıklaması ardından 
aşağıdaki açıklamaları yapmak zorunluluğu doğdu. 

Feza Gürsey Enstitüsü’nün misyonu kısaca temel bilimlerde, özellikle teorik fizik ve 
matematik dallarında, ulusal ve uluslararası bilim camiasında kabul gören ve önem 
atfedilen orijinal çalışmalar vasıtasıyla bilgi üretmek, bu çalışmaların üretilmesine destek, 
yardımcı ve aracı olmaktır.

Enstitü, 1983 yılında Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde Prof. Dr. Erdal İnönü'nün  
girişimleri ile Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü adı ile kurulmuştur [1]. 1997 yılında  
üniversitelerle daha yoğun ilişkiler kurulabilmesi için, 22.7.1996 tarihinde yapılan protokol 
ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yerleşkesindeki bir binaya taşınmıştır [2]. 
Yeni yerinde Enstitüye dünyaca ünlü fizikçimiz Feza Gürsey’in ismi verilmiştir [3]. 

Enstitü 14 senedir, özellikle son on sene içerisinde hızla azalan kısıtlı personel sayısına 
rağmen, Kandilli'de oldukça başarılı bilimsel çalışmalara imza atmıştır. Buna örnek olarak 
bilimsel endekslerce taranan ve yüksek etki parametresine sahip dergilerde yayınlanan 
Feza Gürsey adresli 350‘den fazla makale gösterilebilir. Bu makaleler yaklaşık 2000 atıf 
almıştır [4]. Bu sayılar özellikle teorik fizik ve matematik gibi yayın üretmenin zor olduğu 
alanlar üzerine çalışan enstitü personelinin bilimsel yetkinliğine bir örnektir. Buna diğer bir 
örnek ise enstitü personeline kariyerlerinin çeşitli dönemlerinde layık görülen bilimsel 
ödüller ve üyeliklerdir [5]. 

Bu bilimsel yetkinlikle beraber, Enstitüde pek çok uluslararası seviyede toplantı 
düzenlenmiş, bu toplantılara yurt içi ve dışından kendi konularının uzmanı dünyaca 
meşhur bilim insanları gerek konuşmacı gerekse dinleyici olarak katılmış, Türkiye’nin dört 
bir köşesinden gelen binlerce yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve doktorasını yeni almış 
genç bilim insanı bu toplantılar sayesinde günümüzde aktif olarak çalışılan bilimsel 
problemlerle tanışmış ve bu problemler üzerine araştırmalara başlamıştır [6]. 

Tüm bu bilimsel üretkenlik ve etkinlikler Enstitünün uluslararası bilim camiasında oldukça 
iyi bir şekilde tanınmasına sebep olmuştur. Bu tanınmanın lafta kalmadığını kanıtlamak için 
sadece savefezagursey.wordpress.com adresine kimlerin mektup  yazdığına ve/veya imza 
attığına bakmak yeterlidir [7]. 

Hiç şüphesiz, Feza Gürsey  Enstitüsü benzerine nadir rastlanan ve pek çok fedakarlıklarla 
yaşamına devam etmiş İYİ bir enstitüdür. Üstelik Enstitü ülkemizdeki ve TÜBİTAK 
bünyesindeki tek teorik fizik ve matematik Enstitüsüdür.  

Enstitü 2000’li yılların başındaki ivmeyle büyümeye devam etseydi şu anda tüm dünyadaki 
sayılı bilimsel merkezlerden biri olacaktı. Ancak olamadı. Neden olamadığını anlamak için 
son yıllarda Enstitüde çalışan doktoralı araştırmacı sayısının yıllar içinde nasıl 
düşürüldüğünü [8], Hükümetin TÜBİTAK bütçesini daha önce hiçbir hükümetin yapmadığı
oranda arttırmasına rağmen, bu artışın Enstitü bütçesine nasıl yansıtıldığını incelemek 
yeterli olacaktır [9]. Kısaca özetlemek gerekirse Enstitü’nün doktoralı araştırmacıları 
29‘dan 4’e düşürülmüş, ama bu esnada TÜBİTAK bütçesi yaklaşık 11 kat artmışken  
Enstitü bütçesi yerinde saymıştır. 
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TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 9.7.2011 tarihli kararıyla, doğrudan TÜBİTAK Başkanlığına 
bağlı olan Enstitü’nün yönetmeliğini iptal etmiş ve Enstitü’nün pek çok sorun nedeniyle 
ayrıldığı Gebze yerleşkesine geri taşımıştır. Üstelik bu yerleşkede yeni kurulan Bilişim ve 
Bilgi Güvenliğ i İ ler i Teknoloj i ler i Araş t ıma Merkezi 'ne (B İLGEM - http://
www.uekae.tubitak.gov.tr ) bağlı bir enstitü olarak.  

BİLGEM’in misyonu ve çalışmaları TÜBİTAK’ın 6.10.2010 tarihili Basın Bülteninde açıkça 
belirtilmiştir : “TÜBİTAK BİLGEM’in faaliyet alanları ve projeleri; elektronik, 
elektromanyetik, optik, akustik sistemler, kriptoloji, elektronik harp, sensör sistemleri, 
benzetim ve modelleme, platform entegrasyon teknolojileri, yazılım ve yazılım mimarileri, 
doğrulama ve geçerleme teknikleri, veri madenciliği, güvenlik kritik yazılım geliştirme, bilgi 
ve ağ teknolojileri, bilgi ve ağ güvenliği gibi alanlarda odaklanıyor. TÜBİTAK BİLGEM’in 
temel çalışma ilkesini ise ulusal kaynaklarla ulusal teknolojilerin geliştirilmesi hedefi 
oluşturuyor. ”  [10]

BİLGEM’de tabi ki çok önemli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılmaktadır. Ancak 
daha önce de bahsedildiği gibi Feza Gürsey Enstitüsü kurulduğu günden bu yana çağdaş 
teorik fizik ve matematiğin en önde gelen konularında uluslararası düzeyde, ülkemize 
saygınlık kazandıran araştırmalar ve etkinlikler yapmaktaydı. Bugün Gebze yerleşkesinde 
bulunan ve Enstitünün yaptığı çalışmalarla uzaktan yakından alakası olmayan konularda 
çalışan BİLGEM’e bağlanması üzücüdür. Enstitü’nün şimdiki özünü ve misyonunu 
kaybedeceği açıktır ve bu Feza Gürsey Enstitüsü’nün yok olması anlamına gelmektedir. 

Çok önemli önemli bir başka husus ise, Enstitü’nün geleceği ile ilgili herhangi bir plan ya 
da programın açıklanmamış olmasıdır. Feza Gürsey’de çalışan dünyaca ünlü fizikçi ve 
matematikçileri dağıtıp, çalışanların sayısını neredeyse sıfıra indirdikten sonra gelecekle 
ilgili sadece "güzel olacağı" söylenmiştir. Güzellik izafi bir kavramdır ve bu kadar başarılı 
işler yapan bir Enstitü, kendisine karşı gösterilen bu tavrı hak etmemiştir. 

Bu kararın alınış şekli de tartışmalıdır. Karar Enstitüye 5 Temmuz günü TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Yetiş ve Başkan Yardımcısı Prof. Anlağan tarafından sözlü olarak bildirildi. 6 Temmuz 
2011 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Senatosu karara tepki gösterdi [11]. 11 Temmuz günü 
TÜBİTAK’tan gelen resmi yazıda ise Bilim Kurulu’nun 5 Haziran ve 9 Temmuz’da aldığı 
karar uyarınca 15 Temmuz gününe kadar taşınma işleminin tamamlanması istendi ve 
Enstitünün bu tarihten itibaren yönetmeliğinin iptal edilerek BİLGEM’e bağlandığı bildirildi.  
Bu karara gelen tepkiler nedeniyle, yapılan kamuoyu açıklamasında ise kararın sadece 5 
Haziranda düzenlenen Bilim Kurulu kararıyla alındığı yazmaktadır [12]. Bu durumda 
hangisi doğrudur? Bu çelişki karşısında hayretle dehşete düşmemek mümkün değildir.

Diğer taraftan, bilindiği gibi ülke bilimi için önemli bir karar alınarak Cumhuriyet tarihinde ilk 
defa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 61.nci Hükümet tarafından kurulmuştur. 
Bakanlığa Sayın Nihat Ergün 7 Temmuz itibariye atanmıştır. Seçim öncesinde Sayın 
Başbakan tarafından TÜBİTAK’ın artık Başbakanlık yerine Bilim, Teknoloji ve Sanayi 
Bakanlığına bağlı bir kurum olarak çalışmalarına devam edeceği açıklanmıştır. Bilim, 
Teknoloji ve Sanayi Bakanı Sayın Ergün, 21.7.2011 tarihinde Radikal gazetesine verdiği 
demeçte bu konunun sonradan önüne geldiğini belirtti [13]. TÜBİTAK’ın yeni kurulan Bilim, 
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığına bağlanması ve akabinde olacak muhtemel gelişmelerin 
beklenmeksizin alınan ve alel acele uygulanan Enstitü ile ilgili bu karar düşündürücüdür. 

TÜBİTAK Kamuoyu açıklamasında [12], Enstitü 'nün çalışma ve performansının yine 
TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan bir komisyon tarafından 
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değerlendirildiği yazmaktadır. Bilindiği gibi Bilim Kurulu üyeleri, kendi konularında uzman, 
önemli bilim insanları, sanayiciler ve iş adamlarıdır [14]. Ancak TÜBİTAK'ın yegane teorik 
fizik ve matematik enstitüsünün bilimsel performansını değerlendiren komisyon üyelerinin 
kim oldukları bu açıklamada belirtilmemiştir. Enstitü'nün bilimsel çalışmaları ve bilimsel 
performansı ile alakalı yazılı bir rapor var mıdır? [15] Su ana  kadar görünen odur ki, yazılı 
bir rapor hazırlanmamıştır ya da hazırlanmışsa bile bu rapor kamuoyu ile paylaşılmamıştır. 
Feza Gürsey Enstitüsü'ne yönelik tüm eleştiriler ve tavsiyeler şifahen yapılmıştır [16].

Diğer taraftan, şifahen de olsa yöneltilen bu eleştirilere katılmak mümkün değildir [17]. 

Belirtilmesi gerekli diğer bir husus ise TÜBİTAK’ın ve buna bağlı olarak Enstitü’nün toplam 
geliridir. 2010 TÜBİTAK bütçesi yaklaşık 1.5 milyar TL dir. Bu bütçe 2001 bütçesinin   
neredeyse 11 katıdır. Özellikle 59.ncu hükümetten beri bilim ve teknolojiye ayrılan pay 
düzenli olarak arttırılmıştır. Ancak 2001‘e göre TÜBİTAK bütçesi 11 kat artmasına rağmen 
Enstitü bütçesi iki katına bile çıkmamıştır. 2004 senesine kadar Enstitü gelirlerinin artması 
TÜBİTAK ile hemen hemen orantılıyken, özellikle 2004 senesinden itibaren bu orantılı artış 
görülmemektedir [9]. Hiç şüphesiz ki bu, mevcut TÜBİTAK yönetiminin Enstitüye olan 
olumsuz, önyargılı yaklaşımına bir başka örnektir. 

Bir diğer gariplik ise TÜBİTAK'ın 2010 bütçesinin 300 milyon TL’sinin harcanamamış 
olmasıdır. 2010 Enstitü bütçesi yaklaşık 2 milyon TL’dir [18].  Basit bir hesapla bu 
harcanamayan para yaklaşık 150 tane Feza Gürsey Enstitüsü eder! Ve eğer dünyanın 
önde giden teorik fizik ve/veya matematik enstitülerinin bütçesinin yaklaşık 15 milyon TL 
civarında olduğu düşünülürse, sırf bu harcanamayan para ile bu çap ve vizyonda 20 
Enstitü kurmak mümkündür [19]. 

Feza Gürsey Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli yerleşkesinde faaliyetlerine 
başladığında, FGE’nin aynı zamanda Türkiye için bir model olması da planlanmıştı [17]. 
Sadece TÜBİTAK’ın harcayamadığı parayla bile, Gebze yerleşkesi de dahil olmak üzere, 
ülkenin pek çok yerine farklı veya benzer konularda çalışan, FGE benzeri enstitüler açmak 
mümkünken, neden destek olunduğunda çok daha büyük başarılara imza atabilecek bir 
enstitü taşınmak bahanesiyle işlevsizleştirilmek istenmiştir, anlamak mümkün değildir. 

Yurt içi ve yurt dışından gösterilen bu tepkileri haksız çıkarmak için yöneltilen bir diğer 
eleştiri teorik fizikçi ve safi matematikçilerin Gebze yerleşkesinde çalışmak istemediklerinin 
söylenmesidir. İtirazların keyfi olduğu izlenimi yayılmaya çalışılmaktadır. Bu isteksizliğin 
sebebi tabi ki keyif veya ekabirlik ile alakalı değildir. Gebze yerleşkesi sanayi ile iç içedir. 
TÜBİTAK’ın uygulama ve teknolojiye odaklanmış merkez ve enstitülerinin, fabrikalara ve 
özel sektörün AR-GE birimlerine yakın olması doğaldır. İstanbul ise Türkiye’nin pek çok 
büyük ve önemli üniversitesini barındıran bir dünya şehridir. Teorik fizik ve matematikçiler 
üniversitelere ve dolayısıyla ortak çalışabilecekleri akademisyenlere ve öğrencilere yakın 
olmak olmak ister. 

TÜBİTAK Gebze yerleşkesi tabi ki fiziki ve alt yapı olarak Türkiye’nin gurur duyduğu bir 
yerleşkedir. Ama bir teorik fizikçi veya safi matematikçinin yüksek maliyetli laboratuvarlara 
ihtiyacı yoktur. Son teknolojiyle donatılmış bir binadaki ofise de ihtiyacı yoktur. Bu açıdan 
oldukça da mütevazidir. Rahatsız edilmeden çalışabileceği bir masa, sandalye, kağıt, 
kalem, belki bir bilgisayar ve çokça da iletişime girebileceği, bilgi alış verişinde 
bulunabileceği bilim insanları ve öğrenciler yeterli ve gereklidir.     
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Gerek Hükümet programlarında, gerekse TÜBİTAK Stratejik Planlarında toplumda bilim, 
teknoloji kültürünün ve farkındalığının arttırılması açıkça vurgulanmıştır. Özellikle Sayın 
Başbakan Bilim ve Teknoloji konularında bizzat belli alanları himayeleri altına almıştır. Bu 
alanlardan iki tanesi bilim insanı yetiştirme ve geliştirme ve bilim toplum alanlarıdır [20]. 
Yukarıda da açıklandığı gibi FGE bu alanlardan ilkini üstün başarı ile ve üstelik 
uluslararası farkındalık yaratarak sürdürmüştür. Diğer taraftan FGE, toplumda bilim 
kültürünün ve farkındalığının arttırılması için, toplum ile iç içe çalışabilecek bir veya iki 
TÜBİTAK Enstitüsünden biridir. 

Ancak Gebze yerleşkesine, ziyaretçilerin gelmesi kolay değildir. Her ne kadar TÜBİTAK 
Başkanı kendisine yazılanlara verdiği yanıtta Gebze yerleşkesinin pek çok üniversiteye ve 
Sabiha Gökçen Hava Limanına yakın olduğunu vurgulasa da, Gebze yerleşkesi İstanbul il 
sınırları dışındadır. Kendisinin iddia ettiğinin aksine üniversitelerin hemen hemen hepsine 
ve de havalimanlarına uzaktır [21]. Üstelik, Gebze yerleşkesine, özellikle de BİLGEM’e, 
ziyaretçi olarak girmek güvenlik gerekçesiyle hiç de kolay değildir. Hele bir de yabancı bir 
bilim insanı iseniz özel izin almak zorunludur. Tüm bu sebeplerden dolayı gerek bilim 
insanlarının, gerek öğrencilerin, gerekse bireylerin yeni yerinde Enstitü ile etkileşmeye 
geçmeleri oldukça zor olacaktır. 

TÜBİTAK Bilim Kurulu ve Başkanı, gerekçeleri hiç bir sağlam temele oturmayan  yanlış 
bir karar almıştır ve bu kararı tartışmalı bir şekilde uygulamıştır. Bu karara itiraz, keyfi 
veya politik değildir. Bu itiraz kişisel menfaatleri gözeten bir itiraz hiç değildir. Bu itiraz 
tamamen akıl ve mantığın gereği, Türkiye’nin bilimsel çıkarlarını ve kamu yararını 
gözeten bir itirazdır !

Sayın Bakan Nihat Ergün, 21.7.2011 tarihinde Radikal gazetesine verdiği demeçte “Bizim 
temel bilimlere karşı soğuk yaklaşım sergilememiz söz konusu olamaz. Sadece teknoloji 
araştırmaları değil, sosyal bilimler ve bütün bilim dallarına aynı derecede önem veriyoruz. 
Misyonumuz yapılan çalışmaları sekteye uğratmak değil; daha verimli olmaları için 
yardımcı olmaktır. ”  demiştir [13]. Bu son demeçle bizi sevindiren ve umutlandıran Sayın  
Bakan’a, Feza Gürsey Enstitüsü ve Temel Bilimler konularında gösterdikleri ilgi ve 
destekten dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

savef!agursey
savefezagursey.wordpress.com

Not : 29 Temmuz tarihinde Mersin Milletvekili Sayın Vahap Secer tarafından TBMM’ye, 
kısmen Feza Gürsey Enstitüsü ile ilgili soruları da içeren, bir soru önergesi verildiğini 
öğrendik. Kendisine ilgisinden dolayı teşekkür eder, tartışmaların partiler ve siyaset üstü 
bir temelde sürdürüleceğini umut ederiz. 
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Kaynaklar ve Notlar :

1. Prof. Dr. Erdal İnönü'nün  girişimleri ile, Enstitü ilk olarak Boğaziçi kampüsünde 
kurulmaya çalışılmış ancak bir takım nedenlerle bu mümkün olmamıştır. Bu nedenle  
Enstitü, 1983 yılında Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde Temel Bilimler Araştırma 
Enstitüsü adı ile kurulmuştur. O dönem yaşananlar Prof. Mahmut Hortaçsu tarafından 
Sayın Bakana gönderilen mektupta özetlenmiştir http://savefezagursey.wordpress.com/
2011/07/13/mahmut-hortacsu/

2. Enstitü’nün felsefesi, gerekliliği ve Enstitü’nün ilk dönem etkinliklerine örnekler için Prof. 
Ayşe E r z a n ’ ı n S a y ı n B a k a n a y a z d ığ ı m e k t u b a b a k ı l a b i l i r ( h t t p : / /
savefezagursey.wordpress.com/2011/07/17/ayse-erzan/ ).

3. Prof. Meral Sedaroğlu tarafından Türkiye Bilimler Akademisinde sunulan Feza Gürsey 
ile ilgili konuşma  http://savefezagursey.files.wordpress.com/2011/07/8-feza-gursey-
kimdir.pdf  adresinde bulunabilir. Ayrıca Feza Gürsey’in 1968 TÜBİTAK Bilim Ödülü 
konuşmasından bir bölüm için bkz. http://savefezagursey.files.wordpress.com/
2011/07/9-feza_gursey_1968_konusmasc4b1ndan.pdf 

4. Kaynak “web of science”. FGE adresli yayınlar (bir kaç eksikle beraber) http://
www.gursey.gov.tr/yayinlistesi.pdf adresinde de görülebilir.

5. FGE’de çalışmış araştırmacıların ödülleri: http://www.gursey.gov.tr/prizes.php?
m=prizes  veya http://savefezagursey.files.wordpress.com/2011/07/3-fge-oduller.pdf

6. Enstitü’nün 1997 - 2011 tarihleri arasında yaptığı etkinlikler http://www.gursey.gov.tr/
event.php?m=event adresinde görülebilir.

7. Savefezagursey sitesine iletilen mektuplar :
• Kurumlardan gelen mektuplar http://savefezagursey.wordpress.com/category/

kurumlardan/ 
• Türk bilim insanlarının yazdığı mektuplar http://savefezagursey.wordpress.com/

category/akademisyen-mektuplari/akademisyen-mektuplari-tr/ 
• Yabancı bilim insanlarının yazdığı mektuplar http://savefezagursey.wordpress.com/

category/akademisyen-mektuplari/akademisyen-mektuplari-int/
• Bu mektuplardan derlenen bir özet http://savefezagursey.files.wordpress.com/

2011/07/3-fge-destek-ozet.pdf 
• Basında çıkan yazılar http://savefezagursey.wordpress.com/category/basindan-in-

the-news/
      adreslerinde bulunabilir.

8. Sayı lar la FGE : ht tp: / /savefezagursey.fi les.wordpress.com/2011/07/1-
sayc4b1larla_fge.pdf (Kaynak TÜBİTAK faaliyet raporları)

9. FGE - TÜBİTAK gelir tablosu : http://savefezagursey.files.wordpress.com/2011/07/2-
fge_butce.pdf (Kaynak TÜBİTAK faaliyet raporları)

10.BİLGEM kurulduğunda TÜBİTAK tarafından hazırlanan basın bildirisi : http://
www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//basin/aciklama/2010/09-06-bilgem.doc .
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11.Boğaziçi Üniversitesi 2011/07 sayı ve 06.07.2011 tarihli Senato kararından : 
“TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun, Boğaziçi Üniversitesi-TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü’nü  
Gebze yerleşkesine taşıma ve BİLGEM’e bağlama kararı ile ilgili olarak, Başbakanlık, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da iletmek üzere, 
TÜBİTAK Başkanlığı’na Feza Gürsey Enstitüsü’nün yaşatılması için Üniversite olarak 
gerekli tüm çalışmaların yapılmasına oybirliğ i i le karar verildi.” (http://
savefezagursey.wordpress.com/2011/07/22/bogazici-universitesi-senatosunun-fge-ile-
ilgili-karari-2/ )

12.TÜBİTAK Kamuoyu açıklaması : http://savefezagursey.wordpress.com/2011/07/21/
tubitak-kamuoyu-aciklamasi/ Bu açıklama henüz TÜBİTAK web sitesinde 
yayınlanmamıştır ancak tüm mektup yazanlara cevap olarak gönderilmiştir ! 

13.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün 21.7.2011 tarihinde Radikal 
gazetesinde yayınlanan demeci : http://savefezagursey.wordpress.com/2011/07/21/
bakan-ergun-aciklama-radikal-21-temmuz-2011/ 

14.  TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeleri için bkz. http://www.tubitak.gov.tr/?ot=2&sid=545 .

15.Bu soru Prof. Meral Serdaroğlu’nun yazdığı mektupta da haklı olarak sorulmuştur : 
http://savefezagursey.wordpress.com/2011/07/17/meral-serdaroglu/

16.Buna bir örnek, Şubat 2009 tarihinde TÜBİTAK başkanı Prof. Yetiş’in girişimleriyle, 
TÜBİTAK TÜSİDE’de Enstitü’nün geleceğinin görüşüldüğü toplantıdır. Toplantıya Dr. 
Kürşat Aker (FGE), Prof. Kerim Allahverdi (TÜBİTAK), Prof. Nihat Berker (Sabancı/
FGE), Prof. Tekin Dereli (Koç), Prof. Alp  Eden (Boğaziçi), Prof. Mustafa Keskin 
(Erciyes), Doç. Haluk Özbek (İTÜ), Prof. Mete Soner (Sabancı), Prof. Ayşe Soysal 
(Boğaziçi), Prof. Tosun Terzioğlu (Sabancı), Prof. Teoman Turgut (BoğaziçiFGE), Doç. 
Kayhan Ülker (FGE),  Prof. Cemal Yalabık (Bilkent) katıldı. Bu toplantıda da Enstitünün 
Gebze’ye taşınması Prof. Yetiş tarafından gündeme getirildi, ancak, toplantıya 
katılanların tamamına yakını Enstitünün Gebzeye taşınmasının büyük bir hata 
olacağını vurguladı. 

17.Gerek enstitü ile ilgili doğabilecek soruların cevapları, gerekse Feza Gürsey 
Enstitüsü’nün hem kendi değeri hem de geçmişi ve geleceği ile Türkiye’de bilimsel 
araştırmanın gelişmesi için nasıl bir örnek ve potansiyeli temsil ettiği Prof. Ali Alpar’ın 
mektubunda bulunabilir (http://savefezagursey.wordpress.com/2011/07/12/46/ )

18.TUBİTAK 2010 Faaliyet Raporu - http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=1053 

19.Bu Enstitülerin bir kaçı hakkında özet bilgi http://savefezagursey.files.wordpress.com/
2011/07/6-benzer_enstituler.pdf adresinde bulunabilir.

20.Konu ile ilgili detaylı bilgi 22 Haziran 2010 tarihinde yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu 21.Toplantısı’nın notlarında bulunabilir :    http://www.tubitak.gov.tr/sid/1079/pid/
468/cid/19506/index.htm

21.FGE ve B İLGEM için kıyaslamalı mesafeler tablosu için bkz. http:/ /
savefezagursey.files.wordpress.com/2011/07/7-mesafeler.pdf. Kaynak googlemaps.

kamuoyuna açık mektup  -  savefezagursey.wordpress.com
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