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ÜNÝVERSÝTELERÝMÝZ VE AR-GE

Bu geliþmelerin, AR-GE ve dolayýsýyla üniversitelere etkileri de güçlü
olmaktadýr.
Dünyada AR-GE desteklerinin kaynaklarý þu þekilde belirtilebilir.

R. Ferit BERNAY

Ulusal yayýnlarýmýzýn özgün ve içerikli hale gelebilmesi ve daha ileri hedeflere
ulaþabilmek için ne yapmalýyýz.Yayýndan kasdedilenin araþtýrýma ve

1-Özel Sektör ( Kamu ýsmarlamalarýda yer alabilir)
2-Kamu Sektörü
3-Yükseköðretim Sektörü
4-Uluslar arasý Sektör

geliþtirme(AR-GE) olmasý gerektiðini düþünerek konuþmamý sürdürmek
Bütün dünya AR-GE sektörlerinde de giderek artan yüksek maliyetler

istiyorum.

döndüðünü görüyoruz. Örneðin biliþim sektöründe 65 Milyar $, otomotivde 45
Bu konuda yapýlmasý gerekenleri önermeden önce dünyadaki geliþmeleri iyi

Milyar $, ilaçta 37 Milyar $ her yýl AR-GE'ye yatýrýlýyor. Sadece Pfizer 3 Milyar $

gözlemlemek gerekiyor.

araþtýrmaya ayýrmaktadýr. Maalesef bir örnek olarak TÜBÝTAK'ýn verebildiði

Dünyada gittikçe hýzlanan bir dönüþüm süreci yaþanýyor.
1-Üretim biçimleri ve araçlarý deðiþiyor. Sanayi

toplumu, esnek ve yatay

yapýlanan bir bilgi toplumuna dönüþüyor. Yönetenler fazla deðiþmemiþ
görülüyor ama yönetilenlerin en kýymetli ürettikleri mal bilgi olduðundan
elbette ki üretim yapýlanmalarý hýzla deðiþiyor.
2-Ýçinde yerelleþme süreci içeren güçlü bir küreselleþme yaþanýyor. Ulaþým,
medya, kapital, mal, imaj v.s. gibi küresel akýþkanlýðý yüksek oluþumlar ülke
sýnýrlarý tanýmýyor. Ulus devletler egemenliklerini her gün yeniden tanýmlamak
durumunda kalýyor.
Bu gözlemlere iki yorum eklenebilir. Küreselleþme denen olgunun yüksek
insanlýk ideallerini fazlaca gözettiðini söylemek pek mümkün görünmüyor.
Dolayýsýyla yönlendirilen bilim giderek artan bir þekilde kendine parayý hedef
seçmiþ görünüyor. Refah ve mutlu bir insanlýk hedefleri ,eðer birinci hedef ile
çatýþmaz iseler, ikincil kazanýmlar olarak ortaya çýkabiliyor.

güç yýllarca 3-4 Milyon ( ort. Bin proje ) seviyesinde kalmýþtýr.
Geliþmiþ ülkelerde AR-GE payý %60-70 Endüstri, %15 Üniversiteler olarak
görülüyor. GSMH'dan ABD %5 civarýnda, Türkiye yýllarca %0,5den az
ayýrabildi.
Bu yatýrýmlarýn karþýlýðýný ABD SCI'de yýlda 300 bin yayýnla, Ýngiltere, Japonya,
Almanya, Fransa 50-100 bin yayýnlýk bir geliþme ile alýyorlar. Türkiye halen son
yýllardaki 43. sýradan 19. sýraya kadar yükselen baþarýlý çizgisine raðmen 10-15
bin yayýnlýk dilim içinde yer alýyor. Türkiye'nin bu yükseliþinin motorlarý
üniversiteler ve TÜBÝTAK olarak tespit edilebilir. Özel sektör AR-GE'de olmasý
gereken yeri almamýþtýr.
Üniversitelere gelecek olursak biraz önce bahsettiðimiz dünyadaki
geliþmelerden gerek Türk üniversiteleri, gerekse bütün dünyadakiler çok
þiddetle etkileniyorlar.
Ulusal, içine kapanýk
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Üniversite yapýsý yerini giriþimci, uluslararasý bir

yapýlanmaya býrakýyor. Bu baþlý baþýna tartýþýlabilecek bir konu olduðundan
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Üniversiteler ve AR-GE'ye dönmek istiyorum.
Türkiye'de üniversiteler için AR-GE mali desteði
1-Öz kaynaklarýndan
2-DPT Fonlarýndan
3-Dolaylý olarak TÜBÝTAK'tan gelmektedir.
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Öðretim üyesi baþýna düþen yayýnlarda ( Tablo 2) özetlendi.

Geliþmiþ ülke üniversiteleri ile karþýlaþtýrýlacak olursak çok az olan bu mali
desteðe raðmen Türk Üniversiteleri önemli bir yayýn sayýsýna ulaþmýþlardýr.
Öðrenci baþýna üniversite bütçe destekleri dünya ortalamasý 3000$ larda,
avrupada 6000$ larda. Türkiyede 2000 $ civarýndadýr.
Harvard 4-5 Milyar $bütçe ile yol alýrken bizim üniversitelerimiz 100 milyon $
ile mücadele vermektedir. Açýkça söylemek gerekir ise Türk üniversitelerinin
AR-GE için yeterli mali destekleri yoktur. Bütün bunlara raðmen 1998 te 4000
yayýndan 2003 de 12.000 yayýna ulaþmýþlardýr.

Bir örnek oluþturmasý açýsýndan ayný dönem Týp Fakültesi yayýnlarýný da
incelersek (Tablo 3) ayný artýþý bulamýyoruz,nedenlerini tartýþacaðým.

Burada kendi üniversitemde gözlemlediðim geliþmeyi paylaþmak isterim.
(Tablo1)

Türk üniversiteleri içinde 1990 larda 19-20 lerde yer alýyorduk. Þimdi ilk 10'a
girmiþ görünüyor ama karþýlaþtýðýmýz sorunlarýn ortak sorunlar olarak

iyi

örnekler olduðunu düþünüyorum.Yayýnlardaki artýþýmýzda akademik
Tablo 1: 1993-2004 SCI ve SSCI Kapsamýndaki OMÜ Adresli Yayýn Sayýlarý
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yükseltme kriterleri ,biraz sonra sunacaðým araþtýrma fonuna döner sermaye
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desteði, biliþim ve ar-ge donaným desteðindeki artýþ ve bilgiye ulaþmada büyük

Tablo 4: 1990-2004 yýllarý arasýnda OMÜ tarafýndan kabul edilen Araþtýrma

hýz ve kolaylýk saðlayan e-kütüphane ,teþviklerdeki artýþ,dolayýsýyla yurt dýþý

Proje Sayýsý ve Ödenekleri

temas artýþý gibi faktörlerin etkili olduðunu düþünüyorum.

Akademisyenlere yeterli ücretlerin verilmemesinin tipik bir örneðini Týp

Türk akademisyenlerinin 1990 öncesi daha çekingen davrandýklarý uluslar arasý

Fakültelerinde de görüyoruz. Dolaylý ücret politikalarýna teslim edilen, bir

yayýn yapmaktaki, format ve yazým ürkekliklerini atmýþ olduklarýný gözlüyoruz.

yandan aktif eðitim gibi yüksek eðitim idealleri peþinde koþan

Yayýn artýyor ama bilimsel kültür yükseliyor mu? Yaratýcý bilgi üretiliyor mu?

akademisyenlerden ayrýca AR-GE beklemek haksýzlýk olmaktadýr.
Özetle bundan sonra ne yapmak lazým?

Bilimsel sýçrama yapabilecek yayýn ortaya koyulabiliyor mu?
GSMH' daki AR-GE payý kesinlikle %2-3 ulaþmalýdýr. Özel sektör %50 lerin
Burada eksiklerimiz var. Türk akademisyenlerinin artýk geride býraktýklarý

üzerinde bir pay ile AR-GE sektöründe yerini almalýdýr. TÜBÝTAK ve benzeri

yayýn yapabilme korkusu, yerini gerçek hedefleri olan bilimsel sorulara cevap

kurumlar ile kamu AR-GE desteði artýrýlmalýdýr.

aramaya býrakmalýdýr.
Üniversitelerin bütçeleri

arttýrýlmalý, akademisyen ücretleri düzeltilmeli,

Son yýllarda üniversitelerin döner sermayelerine dayanan (Týp Fakültesi

doktora sonrasý gerekli kadro verilerek üniversite ve araþtýrma kurumlarýnda

hastaneleri bulunanlar özellikle) AR-GE bütçe ( Tablo 4) destekleri bu yýl çok

istihdam arttýrýlmalýdýr. Özellikle kamu üniversitelerinin küreselleþme

büyük bir þekilde tehlike altýndadýrlar.Eðer gereken tedbirler çok kýsa bir sürede

nedeniyle karþý karþýya olduklarý tehditleri, ülkemiz çýkarýna fýrsatlara

alýnmaz ise, yüksek hedefleri konuþurken mevcut durumdan daha geri

dönüþtürebilecekleri gerek maddi, gerek yasal destekler verilmelidir.

44

4.453.450.000.000

5.168.002.115.000

5.097.000.000.000

2002

2003

2004

263.339.000.000

1.000.000.000
2000

2001

97.945.260.000

60.860.000.000
1998

1999

12.649.882.000

5.487.700.000
1996

1997

4.295.650.000

2.315.459.000
1994

1995

1.190.330.000

625.967.850
1992

1993

215.939.560
1990

39
72
84
99
83
96
102
103
112
135
2
158
113
123
171

1991

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

344.505.375

gidebiliriz.
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