TÜRK SAÐLIK - BÝLÝMLERÝNDE
YAYIN NÝTELÝÐÝ YÜKSELTÝLMESÝ
“BÝLÝM POLÝTÝKALARI”

Ýsmail Halûk GÖKÇORA
“Doðru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.”
Türk Atasözü

Türk insanýnýn, bilinen oniki-bin yýllýk geçmiþinde, keþif ve icatlar önemli bir
yer tutmamaktadýr. Böyle bir geleneðimiz bulunmamaktadýr. Yüzyýllarca askerî
fetihler ardýndan koþan, daha çok devlet yönetimi ile ilgilenen, ticaret ve
denizcilikten çok, avcýlýk, tarým ve zanaat ile uðraþmýþ bir ulusun bireyleriyiz.
Döneminin en parlak ve kuvvetli uygarlýðý olduðunda bile ve yýkýlma sürecinde
yedi-düvele kendi insaný yeterince korumayan, tersine,

onun aleyhinde,

yabancýlara ayrýcalýklar tanýyan, onlara borçlanan bir Osmanlý'dan geliyoruz.
Bilgimizin, becerimizin ve yapabileceklerimizin çok altýnda bir “yeni üretim”
saðlayabilmekteyiz. Kötü yönetim, Cumhuriyet' in baþýnda kurulmuþ olan
Kayseri uçak sanayîmizi sona erdirmiþtir. 1960'lý yýllarda ekonomik yönden, az
çok ayný düzeyde bulunduðumuz; Ýspanya, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerin
ileri sanayî teknik aþamalarýný ve bilimsel sýçramalarýný ne yazýk ki
saðlayamadýk. Örneðin; bilgisayarýn beyni olan “yonga (chip) teknolojisi”ni
1970'li yýllarda kaçýrdýk.

Prof. Dr. Ýsmail Halûk GÖKÇORA - Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Çocuk Cerrahisi A.D.
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1960'lý yýllarýn baþýnda, ilk kez bilim ve teknoloji politikalarý alanýnda bir atýlým

geçmiþtir. Ekonomimiz, borsamýz; yabancý para giriþ-çýkýþlarýyla son derece

ile, Türkiye, Devlet Plânlama Teþkilatý (DPT) ve Türkiye Bilimsel ve Teknik

edilgen hâle gelmiþtir. Bilim dünyamýz ise tepeden gelen yönlendirmelerle

Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK)'nu oluþturduk. Gerekli maddî olanaklarýn

Türkçe'ye gereken önemi vermemiþ, aldýrmazlýk ve tembellikle onu zaman

kýsýtlanmasý ve yanlýþ yönetim sonucunda, bürokrasi içindeki bu

içinde geliþtirmemiþ, unutmuþ ve gereksiz bir hayranlýkla, düþtüðü ikilemlerle

yapýlanmalardan da beklenilen verim alýnamadý. Hedeflerimizi doðru seçsek

yabancý dil boyunduruðuna girmesine izin vermiþtir.

bile, ülkemizin içine girdiði koþullar ve yanlýþ yöndeki çabamýzla bugünkü
edilgen, kýrýlgan durumumuza ulaþtýk. Türkiye'nin ekonomisi, tarýmý, sanayî
giderek dýþa baðýmlý ve yetersiz duruma geldiði gibi, bilimimiz de istediðimiz ve
beklediðimiz boyutlara ulaþamamýþtýr. Öncelikle, “siyasal erk”in (araþtýrma ve
geliþtirme) Ar-Ge ve bilimsel projeleri, atýlýmlarý önemsemediði, halkýmýza
eðitimle birlikte bunun gelecek konusundaki deðerini kavratmadýðý ve bilim /
teknolojiye yeterince bütçe ayýrmadýðý meydandadýr. Kaldý ki, maddî
kaynaklara talip olanlar arasýnda kimilerinin de bu olanaklarý ve kaynaðý ziyan
etmeden kullandýklarý söylenemez. Bilim-insanlarýmýz için, baþkalarýnýn

Türk insanýnýn bunaldýðý güncel koþullarda en üzücü nokta, bu ülkenin
insanlarýndan alýnan vergilerle ve devletin saðladýðý olanaklarla okumuþ,
eðitilmiþ ve olaylarýn farkýnda varmýþ, bazý bilim-insanlarýmýzýn, aydýnlarýmýzýn
ve yöneticilerin her türlü davranýþlarýyla birlikte bilim politikasýzlýklarýyla da bu
ülkeye ihanet etmeleridir. Bu yazýnýn ereði, çoðu bilim-insanýmýz tarafýndan
bile bilinmeyen ve varlýðý konusunda þüphe götüren; “Türk Bilim Politikasý”nýn
oluþturulmasý için, günümüze deðin yapýlanlarýn kýsa bir deðerlendirilmesi ve
önerilerin ortaya konulmasýdýr.

yaptýklarýný yinelemek, özgün ve kaliteli üretim yapmamak, yeni bir yöntem

1980'li yýllarýn baþlarýndan bu yana özelleþtirme, küreselleþme, demokrasi adý

geliþtirilememesi (metodoloji yaratamamamýz), temel bilimsel ürünlerin

altýnda sömürü düzeni sürmektedir. AB ve ABD gibi ülkelerin “ön koþullu”,

doðrudan saðlýk, ekonomi, sanayî gibi yaþam koþullarýna etkin olamamasý doðal

“ucu-açýk” teklifleri, kararlarýnýn Türkiye'de bilime, üretime olumlu etki

karþýlanmýþtýr. Keþif ve icatlarla uðraþmamamýz, hattâ bu konuyu ve böyle

göstermeyeceði

uðraþýsý olanlarý biraz da garip ve hor görmemiz, bilimsel ve teknolojik geliþimde

kandýrýlmasý, yanlýþ yönlendirilmesi büyük haksýzlýktýr. Türk toplumunun

yolumuzun doðru olmadýðýný göstermektedir. Madenlerimizin gerek

yaþamýný belirleyen her alanda olduðu gibi; ekonomide, tarýmda, sanayide,

çýkartýlmasý, gerekse iþlenmesi yönüyle, akar ve durgun sularýmýzýn yabancýlarýn

eðitim ve saðlýk alanlarýnda ve bilimde de insanýmýzýn kandýrýlmasý,

eline geçmesine yönelik güncel durum ise büsbütün iç karartýcýdýr. Þeker

dolandýrýlmasý, “hortumlanmasý”; yöneticilerin ya da yönetimde söz sahibi

pancarý, mýsýr ve pamuk gibi iþgücü ve tarýmýn sanayî aþamasýnda yer alan

olanlarýn ve yönetimi yönlendirenlerin çýkarlarý için tüm toplumun

ürünler baltalanmýþ, yerine hiç de gereði yokken yabancý alýmlar yeðlenmiþtir.

cezalandýrýlmasý, geri býrakýlmasý, giderek bilinçlenen toplumun yaklaþan

Hayvancýlýk, köylü ve iþçi zora sokulmuþtur. Bir yandan dünyanýn 16. büyük
ekonomisi diye övünülen Türkiye için, yine kriz ve ekonomik sýkýntýlar öne
sürülerek, ülke içi yatýrýmlar kesilmiþtir. Ülkenin önde gelen ve kârlý olan sanayî

belirginleþmiþtir. Halkýmýzýn ve bilim-insanýmýzýn

baþkaldýrý ve kötü koþullardan kurtulma savaþýmýna yönlendirmektedir.
“Buðday ile koyun geri yaný oyun.
”Türk Atasözü

iþletmelerinin, þu zamana kadar, %30'u yabancýlarýn mülkiyet ve yönetimine
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Yalnýz basýn-yayýn ortamýna baktýðýmýzda bile, hangi ölçüde yabancýlar

zamanlar, DPT sýnýrlý araþtýrma kaynaklarýnýn uygulamalý araþtýrmalar alanýna

tarafýndan kuþatýldýðýmýzýn, ele geçirdikleri kuruluþlarýn yoðun faaliyetleri ve

yöneltilmesini savunurken, TÜBÝTAK, ülkede bilim alanýnýn geliþmesinin

tanýtýlarýyla, yerli-mallarýmýzdan uzaklaþtýrýlmak için, ne kadar büyük gayret

büyük ölçüde temel bilimler alanýndaki geliþmeye baðlý olduðunu, dolayýsýyla

içinde bulunduklarýnýn farkýna varmamýz gereklidir. Ulusal çýkarlarýmýza,

temel bilimler alanýnda yapýlacak araþtýrmalara öncelik verilmesini savundu. Bu

siyasal erk de dahil olmak üzere, tümümüzün birlikte ve kararlýlýkla ulaþmalýyýz.

çeliþki, siyasal erk tarafýndan TÜBÝTAK'ýn teknoloji alanýndaki araþtýrmalara

Bunda bilim-insanlarýmýza, tüm dürüstlük ve ileri görüþlülükleriyle halkýmýza

yöneltilmesiyle aþýldý. TÜBÝTAK'ýn iliþki kurduðu çeþitli NATO ülkeleriyle

öncülük etmek görevi düþmektedir. Büyük öncümüz, devlet adamýmýz,

olduðu gibi, ikili ülke (Ör: Almanya = (DFG), Macaristan, Ýngiltere (British

öðretmenimiz, kurtarýcýmýz Atatürk' ün özenle belirttiði gibi aþaðýdaki sözleri

Council), Fransa = CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) ortak

hiçbir zaman göz-ardý etmemeliyiz ve unutmamalýyýz: -

burslarýn, ulusal ve uluslararasý konferanslarýn, çalýþtaylarýn, “mükemmeliyet

“ TC ulusal

baðýmsýzlýðýný kabul etmeyen her kiþi, kuruluþ ya da ülke düþmanýmýzdýr. ”

merkezleri”nin ve diðer bilimsel toplantýlarýn gerçekleþtirilmesi saðlandý.

Cumhuriyet Dönemi Türk Bilimi Tarihçesi

1.4. TÜBÝTAK, DOPROG çerçevesinde Doðu Avrupa ve Sovyetler sonrasý

2005 yýlý baþýnda yapýlan bir panelde, içinde yaþadýðý Türkiye Cumhuriyet'i
kuruluþ yýllarý dönemindeki bilim tarihimizin önemli bir kesimi, sayýn Prof. Dr.
Erdal Ýnönü'nün kaynakça'da kayýtlý makalesiyle, önemli noktalarýna deðinilerek
.8

ülkelerden Türkiye'deki üniversite ve araþtýrma kurumlarýnda çalýþmak, eðitim
ve araþtýrma faaliyetlerinde bulunmak olanak tanýdý. .
1.5. TÜBÝTAK-BAYG yurt-dýþý lisansüstü ve doktora araþtýrma burslarý Türk bilim-

vurgulanmýþtýr.

insanlarýna verildi, orta eðitime yönelik çalýþma gruplarý, yarýþmalar düzenlendi.

1. Cumhuriyet dönemi Türk biliminin devlet etkinliði ile yarar gördüðü

1.6. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (1983) kuruldu.

koþullarý aþaðýdaki maddelerle açýklanabilir :
1.1. 1933 yýlýndan baþlamak üzere “Cumhuriyet Türkiye”si çaðdaþ anlamda
üniversitesini kurdu ve Hitler Almanya'sýndan kaçan Yahudi asýllý bilim-

1.7. TTGV (1991) kuruldu.
1.8. Türkiye Bilimler Akademisi (1993) kuruldu.

insanlarýna kucak açtý.

1.9. Türk Patent Enstitüsü (1994) kuruldu.

1.2. 1950'li yýllarýn baþlarýnda (1952 ve1953) North Atlantic Treaty Organization
(NATO) bünyesinde ve “barýþ için atom projesi” için Türk bilim-insanlarýna

1.10 Üniversitelerimizde; özellikle yeni kurulanlarda, yeni atýlým
gerçekleþtirildi. Buralarda çalýþan genç bilim-insanlarý yoðun yurt-dýþý yayýn

Amerika Birleþik Devletleri üniversitelerinde ve devlete baðlý kurumlarýnda

faaliyetinde bulundular.

eðitim ve araþtýrma olanaklarý tanýndý.
1.3. DPT ve TÜBÝTAK'ýn kurulmasý sonrasýnda, 1960'lý yýllarýn ortalarýnda ilk

2. Bunlar dýþýnda gerek özel sektör gerekse devlete yansýyan olumlu koþullar da
bulunmaktadýr:

kez Türkiye'nin bilimsel araþtýrma stratejilerini tartýþýlmaya baþlandý. O
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2.1. KOBÝ ve geliþmekte olan sanayî,

Bilimsel politikada hedefler tüm toplumu ilgilendirmeli, kiþisel çýkarlar
(akademik yükseltmeler..! ) ikincil gelmelidir. Hedef yanlýþ gösterildiðinden,

2.2. Henüz yerleþmekte olan Ar-Ge kavramý,

bilim-insanlarý önce kendi varlýklarýný gözeten unvan peþinde olmakta ülke ve
toplumun çýkarlarý gözetilmemektedir. Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK) ve

2.3. Yetiþen üst düzey insan gücü.
Ancak burada,

bilim-insanlarýmýzýn tarým ve sanayî kurumlarýyla birlikte

üniversitelerde bilimsel çalýþmalarýnda siyasal erk tarafýndan yeterli düzeyde
desteklenmemesi ve kararlý davranýlmamasýyla, bilimsel üretimi sadece akademik
yükselmeleriyle kýsýtlý gördüklerinden ve özgün, nitelikle araþtýrma yapamadýklarýndan,
yurt-dýþý yayýnlarýný çoðalttýklarý halde günümüzdeki dünya bilimine gerçek anlamda
katkýmýzý artýramadýklarýný da vurgulamak isterim..

Üniversitelerarasý Kurul (ÜAK)'un Türk bilim-insanlarýna ölçüt olarak kabul
ettirdiði, aslýnda bir klüp ve ticarî kuruluþ niteleðindeki; “ Thomson-ISI Essential
Science Indicator, Web of Science; Science Citation Index, gibi bilimsel yayýn atýf
dizinleri” kapsamýndaki veri tabaný temelli olarak Türkiye adresli yayýnlarýn
dünyadaki sýralamasýnýn yirminciliðe yükselmesine karþýn, bunlarý günlük
yaþamýmýza uygulamamýz bir yana geleceðimizi aydýnlatmalarý konusunda da
umut ve istenç artýrýcý niteliði bulunmamaktadýr. Bu ortam, Türkiye'de üretilen
bilgiyi karþýlýk vermeden sömürmektedir. Yabancýlarla ortak çalýþmaya evet, ama

Güncel Koþullar

kullanýlmaya, eþit görülmemeye, aþaðýlanmaya hayýr !
Türkiye; Amerika Birleþik Devletleri (ABD), Avrupa Birliði (AB), Uluslar arasý
Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasý (WB) güçler tarafýndan kuþatýlmýþ ve
sýkýþtýrýlmýþ bir toplum durumundadýr. European Science Foundation (ESF),
European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research

“ Gavurun ekmeðini yiyen gavurun kýlýcýný çalar. ”
Türk Atasözü

(COST) , European Medicine and Bioengineering Organization (EMBO), Avrupa
bilim ortamýnda

6. ve 7. çerçeve gibi programlarý, AB'nin kendi yaptýðý

Türkiye'nin bilim ortamýndaki yeri ne kadar gerçekçi ?

araþtýrmada salt veri tabaný geniþletmek için Türkiye'den bilgi ve katýlým ücreti aldýðý ve

2004 yýlý itibarýyla uluslararasý atýf dizinleri; Institute for Scientific Information

karþýlýðýný kesinlikle vermeye niyetli olmadýðý

(ISI)'a göre 13000 civarýnda yayýnla Türkiye'nin dünyada 20. sýraya yükseldiði

sömürü örnekleridir. Örneðin

ESF'nin 6. çerçeve programý için yatýrýlan 250 milyon avro

katýlým payý

açýklanmasýna karþýn, dünya bilimine katkýsý ise ancak %0.92 ile sýnýrlýdýr.

karþýlýðýnda ancak yirmbeþte birini ( 10 milyon avro ), onu da üniversite bilim

Diðer yandan ülke nüfusu da dikkate alýndýðýnda yapýlacak düzeltmeyle,

projeleri ile deðil, KOBÝ gibi özel sektör giriþimi aracýlýðýyla alabildik. Hele,

Türkiye'nin yeri ancak 34. sýrada olmaktadýr. Uluslararasý yayýnlarda diðer

6.çerçeve programý için tüm bütçenin 17 milyar avro olduðu da açýklanýrsa;

bilim dallarýna oranla daha yüksek bir yüzdeye sahip saðlýk bilimleri alaný

Türkiye'nin bu olanaklardan ne kadar küçük pay alabildiði (denizde damla !)

yayýnlarýmýz hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi aþaðýdaki tablolarda sunulmaktadýr:

ortaya çýkar.
“ Körler memleketinde þaþýlar padiþah olur.”
T ürk Atasözü
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Tablo 1 : Türk Saðlýk Bilimleri Dergilerinin 2005 yýlý itibarýyla “Medline” da

Araþtýrma istenci ve alýþkanlýðý bulunmadan salt akademik yükseltilme

varlýðý. www.ulakbim.gov.tr (04.02.2005)

koþullandýrýlmasýyla üniversitede yerleþik bilim-insanlarýmýzýn yurt-dýþý yayýný

Dergi adý

Sayý
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Turk J Pediatr
Mikrobiyol Bult
Týp Tarihi Araþtýrmalarý
Anadolu Kardiyol Derg
Acta Orthop Traumatol Turc
Kulak Burun Boðaz Ýhtisas Derg
Turk Psikiyatri Derg
Ulusal Travma Derg
Turk J Gastroenterolog
Tuberk Toraks
Tanýsal ve Giriþimsel Radyoloji D

Dizine
Baþlama Tarihi
1964
1975
1986
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003

Dizinlenen
Yayýn Sayýsý
1675
847
186
325
220
131
94
?
95
109
?

“Taþýma su ile deðirmen dönmez. “
Türk Atasözü
Tablo 2:“SCI-expanded” ve “SSCI” kapsamýna giren Türk dergileri
www.saðlýkeditörleri@yahoogroups.com ve
www.trakya.edu.tr./eng/faculty/fened/biyoloji/Ahmet_Asan.htm
Sayý
1

Dergi adý

Baþlangýç Yýlý

Atýf n (2002)

Etkinlik % “impact factor”
En düþük - En yüksek

Turk J Chem
Turk J Pediatr

1992
1996

131
218

0.135
0.050

-

0.382
0.340

Turk J Vet Anim Sci
Türk Psikoloji Derg

1996
1994

130
?

0.018
?

-

0.146

4
5

Hacettepe Bult Soc Sci

1970-72

2
3

?

?

“Tencere dibin kara, seninki benden kara.”
Türk Atasözü
Türkiye adresli yayýnlarýn son yýllarda önemli artýþ gösterdiði; SCI , SSCI ve
AHCI 'de yayýmlanan makale sayýmýz nedeniyle dünya sýralamasýnda
ilerlediðimiz belirtilse de bunun “içinin ne kadar dolu olduðu” tartýþmalýdýr.
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çabasý, onlarý taklit etmekten öteye gitmemekte, keþif ve icatlarla
sonuçlanmamakta, yeni yöntemlerin ortaya çýkmasýný saðlayamamaktadýr.
Saðlýk alaný dýþýnda, örneðin: informatik, elektrik, elektronik mühendisliði
ortamý için yayýnlanan uluslararasý dergilerdeki Türkiye aðýrlýðýnýn, son on
yýlda yalnýzca % 0.1 'le sýnýrlý kaldýðý açýklamasý bile, bu konuda yayýnlarýmýzýn
ülke gerçeklerinden ne kadar kopuk hale geldiðinin göstergesidir. TÜBÝTAK ve
üniversitelerin yurt-dýþý yayýnlar için destek fonlarý oluþturmalarýna karþýn elde
edilen sonuç, saðlýklý ulusal bilimsel ve teknolojik geliþme yönünde hiç ümit
vermemektedir.
3. Zayýf Yanlarýmýz :
“ Ýyi gitmeyince kiþinin iþi, muhallebi yerken kýrýlýr diþi.”
Türk Atasözü
Her ne kadar, teknoloji ve bilimsel çalýþmalar, saðlýk bilimleri alanýnda yayýn
politikasýndan uzak görünüyorsa da, aslýnda çalýþmalar doðru yönlendirilmeden
herhangi bir sonucu, bulguyu ya da buluþu yayýnlamak da olanaksýzdýr. Bu
nedenle hiç garipsemeden, aþaðýdaki zayýf yönlerimizi gidermeden saðlýklý bir
bilim politikasýna ulaþamayacaðýmýzý kavramamýz gerekir.
3.1. Ýnsan Kaynaklarý
3.1.1. Personel eðitim, istihdam ve yönetimindeki yanlýþ politikalar,
3.1.2.Teknoloji üretim ve uygulamalarý için gerekli ara-eleman eðitiminin
yetersiz olmasý,
3.1.3.Ýleri teknoloji araþtýrmalarý için gerekli kritik araþtýrýcý kitlesinden
yoksunluk,
3.1.4. Hýzlý nüfus artýþý, iç göç ve plânsýz kentleþme.
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3.2. Politik, Yönetsel ve Bürokratik Engeller
3.2.1. Yönetimde katýlýmcý anlayýþ yerine merkeziyetçi yapýnýn egemen olmasý,
3.2.2. Uzun vadeli politika ve stratejilerin olmamasý,
3.2.3. Devletin sanayileþme ve teknoloji geliþtirme çalýþmalarýný kamu tedarik
politikalarýyla desteklememesi,
3.2.4. Devletin biliþim teknolojileri konusunda; insan gücü yetiþtirilmesi ve
kamu sektörü Öncülüðünde biliþim teknolojilerinin yaygýnlaþtýrýlmasý yönünde
bir politikasýnýn olmamasý,
3.2.5. Çaðdaþ gereksinimlere yanýt veremeyen, yetersiz bir hukuk sistemi,
mevzuat eksiklikleri ve düzenlemelerde oy toplayýcý, bencil yaklaþýmlar, pazara
iliþkin düzenlemelerde geç kalýnmasý,
3.2.6. Yabancý yatýrýmlarý zorlaþtýran bürokratik alt yapý.
3.3. Sanayînin Yapýlanma, Altyapý ve Geliþme Zafiyetleri
3.3.1. Makroekonomik istikrarsýzlýk,
3.3.2. Sanayîleþmenin henüz tamamlanamamýþ olmasý ve üretimde teknoloji
girdisinin öneminin tam olarak anlaþýlamamýþ olmasý,
3.3.3. Sektörel sanayî politikalarýnýn eksikliði,
3.3.4. Sermaye birikimi ve maddî kaynak altyapýsýnýn yetersizliði, risk sermayesi
ve baþlangýç sermayesi gibi giriþimcileri destekleyici mekanizmalarýn olmayýþý,
3.3.5. Teknoloji kullanýmýnda dýþa baðýmlýlýk, hazýr sistem ve teknolojileri tercih
etme eðilimi, bilim ve teknoloji ile yazýlým üretme konusundaki özgüven
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3.3.6. Ekonomik yapýnýn, eski ve kirletici özellikleri daha fazla olan teknolojileri
(sanayi, taþýtlar, yakýtlar vb. alanlarda) süratle tasfiye etmeye imkan vermemesi,
3.3.7. Marka yaratýlamamasý,
3.3.8. Birçok sanayi sektöründe, teknoloji ve Ar-Ge çalýþmalarýnýn ancak ana
sanayîlerin istek ve direktifleri ile yapýlmasý, bir rutin haline gelememesi,
3.3.9. Yayýncýlýkta kullanýlan kaðýt ve benzeri türevlerin, kaybedilen orman
kaynaklarý yerine çaðdaþ elektronik teknolojilerin yeterince yaygýn
kullanýlmamasý.
3.4. Koordinasyon Eksikliði ve Eþgüdüm Becerilerinin Yeterince Geliþmemiþ
olmasý
3.4.1. Kurumlararasý eþgüdüm ve iþbirliðinin zayýf olmasý, bireysel yaklaþým ve
kaygýlarýn baskýn olmasý, organizasyon ve takým çalýþmasý eksikliði,
3.4.2. Üniversite-sanayi iliþkilerinin zayýflýðý; araþtýrma sonuçlarýnýn
ticarîleþtirilememesi,
3.4.3. Kýsýtlý kaynaklarla, gerekli koordinasyon saðlanmadan yürütülen Ar-Ge
faaliyetleri,
3.4.4. Dýþ-pazar araþtýrmalarýnýn yetersizliði ve dýþ-pazarlara yönelik ortak,
tümleþik üretim stratejilerinin oluþturulamamasý ve sonuçta çokuluslu
firmalarla rekâbet gücünün zayýf oluþu,
3.4.5.Ülke genelinde ve her alanda bilgi ve verilerin toplanmasý, depolanmasý,
iþlenmesi ve herkesin kullanýmýna açýlmasýný saðlayacak ulusal að-yapý ve veritabanlarýnýn yetersizliði.

eksikliði,
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3.5. Denetim Yetersizliði

4.2.3. Dýþ siyasal etkiler, baskýlar, yönlendirmeler,

Tarafsýz uzman ve kurumlarýn eksikliði, denetim yetersizliði, eðitim ve maddî

4.2.4. AB üyeliði sürecinin uzamasý ya da üyeliðin gerçekleþmemesi,

nedenlerle denetleyenlerin kolayca etik kavramlar dýþýna çýkabilme eðilimi
3.6. Kültürel Faktörler
3.6.1. Hazýrlanmýþ politika ve strateji dokümanlarýnýn “nasýl”ý anlatmamasý,
yürüyen süreçlerle iliþkilendirilmemesi, sadece olmasý arzu edilenlerin tek tek
sýralanmasý,
3.6.2.Toplumun her kesiminde, sorunlarý çözmeden ziyade, sorunlarý tespite
yönelik yaklaþým ve kültürün yaygýnlýðý,
3.6.3. Toplumsal Ar-Ge bilincinin yerleþmiþ olmamasý ve toplumsal ön yargýlar,

4.2.5.Uluslararasý ticaretin serbestleþtirilmesi sonucu pazarda rekabetin artmasý,
4.2.6. Rakip ülkelerin daha hýzlý geliþerek küresel yatýrýmlarý kendi ülkelerine
çekmesi,
4.2.7. Çok-uluslu þirketlerin pazar hakîmiyetlerini artýrmasý,
4.2.7. ABD ve büyüyen Uzakdoðu pazarlarýna uzaklýk,
4.2.8.Makro-ekonomik istikrar ortamýnýn oluþturulamamasý ve yönetimsel
açýklarýn giderilememesi sonucunda, beklenen yabancý yatýrýmlarýn gelmemesi.

yetersiz sanayî Ar-Ge kültürü,

4.3. Bilim ve Teknolojideki Hýzlý Geliþime Ayak Uyduramama

3.6.4. Çevresel bilginin ve çevrenin öneminin, karar alýcýlar dahil, toplumun tüm

4.3.1. Dünyada bilim ve teknolojideki yüksek hýzda artýþ,

katmanlarýnda yeterince kavranmamýþ olmasý,
4. Tehditler:
4.1. Nüfus Artýþý ve Beyin Göçü
4.1.1. Uygun iþ ve karþýlýðýnda yeterli ücret olanaklarýnýn az olmasý sonucu,
yetkin beyin gücünün yurt dýþýna göçü veya uzmanlýk alaný dýþýnda çalýþmak

4.3.2. Geliþmiþ ülkelerin, teknolojiye eriþim kanallarýný kapatmasý; 21. yüzyýlda
bölgesel stratejik hedeflerin gerçekleþtirilmesi sürecinde teknolojinin geliþmiþ
ülkeler tarafýndan bir araç olarak kullanýlmasý tehdidi,
Türkiye'nin “Ar-Ge” Ýstatistikleri:
Tablo 3 : Avrupa Birliði tarafýndan kullanýlan gösterge bilgileri. (2004)

zorunda kalmasý,
4.1.2. Genç nüfusun yeterince eðitilememesi.

GÖSTERGELER
Her bin çalýþan içinde araþtýrýcý sayýsý

4.2. Küreselleþmeden Kaynaklanan Tehditler

GSYÝH içinde Ar-Ge'ye ayrýlan pay
Milyon Nüfus baþýna düþen yýllýk bilimsel
yayýn sayýsý

4.2.1. Ülkemizin yer aldýðý coðrafyadaki siyasî istikrarsýzlýk ve terörizm,
4.2.2. Küresel ekonomik çalkantýlar,
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Avrupa Patent Ofisi'nden alýnan milyon
nüfus baþýna düþen yýllýk patent sayýsý

Türkiye
1.05

ABD
8.08

Japonya
9.26

AB
5.28

0.63

2.62

2.91

1.92

93

708

498

613

?

130

126

135
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Tablo 4 : Türkiyenin AB göstergelerine göre 5,10 ve 10+ yýl hedefleri (2004)

Teknoloji : 2061” gibi isimlerle geleceðe yönelik eðitim programlarýný yürürlüðe
koymuþtur. Aþaðýdaki tablolarda ABD 'nin dünya liderliðini yaptýðý bilim ve

GÖSTERGELER
Her bin çalýþan
arasýnda araþtýrýcý sayýsý
GSYÝH içinde Ar-Ge'ye
ayrýlan pay
Milyon nüfus baþýna
düþen yýllýk bilimsel yayýn
sayýsý
Avrupa Patent Ofisi'nden
alýnan milyon nüfus baþýna
düþen yýllýk patent sayýsý

5Yýl
Hedefi

10 Yýl
Hedefi

10+Yýl
Hedefi

1.5

5.0

6.0

7.0

0.63

2.0

2.5

3.0

93

400

600

800

Þimdiki Durum

teknolojideki atýlýmýnýn nedenlerine açýklýk getirebilecek sayýsal veriler
gösterilmektedir:
Aslýnda iþin püf noktasý ABD gibi bilim ve teknoloji alanýnda ilerlemiþ ülkelerin
yaþam tarzlarý nedeniyle kendilerine çektiði yabancý kaynaklý biliminsanlarýndan olabildiðince yoðun yararlanmalarýdýr:
Tablo 5: Amerika Birleþik Devletleri'nde Seçili Bazý Ülke Vatandaþlarýnýn Bilim

?

100

125

150

ve Mühendislik Alanlarýnda Çalýþma Yüzdeleri (2000 yýlý )

Hindistan

Çin

Vietnam Rusya

®

Baþkalarý bilime sahiplenmek için neler yapýyor ?

Filipinler Meksika Kanada Diðerleri

®®

Biliþim

24.1

16.6

5.1

7.0

4.4

2.6

2.8

37.4

10.5
6.3
12.4
4.4

21.3
10.0

2.8
2.1
3.6
4.1

5.7
4.9
9.7

2.3
6.8
3.2
12.1

5.9
5.7
3.8
2.9

46.9
61.8

15.8
5.4

4.1
1.7
6.9
14.7

6.3

Ülkemizin üniversite politikalarýna etkin yönlendiricisi YÖK'ün Türkiye için

Matematik
Mimarî
Mühendislik
Mühendislik Tek.

nitelikten çok nicelik üzerinde durmasý; akademik yapýsý yetersiz onlarca

Yaþam Bilimleri

11.3

29.0

1.3

4.9

2.3

2.3

4.1

44.8

üniversitenin kurulmasýný saðlamýþtýr. Yetersiz ödeneklerin üniversiteler

Fizik
Sosyal Bilimler

11.9
7.1

25.2
8.1

2.8
1.5

6.1
2.8

4.2
3.7

1.3
3.0

3.4
7.3

45.0
66.3

BilimTeknikerliði

7.2

15.1

4.9

2.9

7.4

11.9

2.9

47.7

Toplam

16.7

16.4

5.7

5.4

4.9

3.7

3.4

43.8

“ Kasap et derdinde, koyun can derdinde.
Türk Atasözü

arasýnda dengesiz ve plânsýz daðýlýmý, bazý meslek alanlarýnda iþsiz-üniversite
mezunu yetiþtirilmesine neden olmuþtur. Hâttâ ayný yönetim islâmla iliþkisi
bulunmayan ülkelere bu konuda eðitim görmesi için binlerce genci yurt-dýþýna

49.5
46.7

göndermiþtir. Buna karþýlýk, örneðin Ýngiltere'de Eðitim Bakanlýðý
üniversitelerde rastgele araþtýrma deðil, ülke ekonomisine katkýda bulunacak
araþtýrmalara izin vermektedir.

ABD ise yurt-dýþýndan kendi yaþam tarzý

özendirilerek getirilen pek çok araþtýrýcýyý adetâ bir arý-beyi gibi ülkenin bilim

® Çin/Tayvan/HongKong

®® Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri

“ Kavgada kýlýç ödünç verilmez.”
Türk Atasözü

ve teknolojideki önderliði için sömürmektedir.
Ayrýca kendi insanýna örneðin: “Bütün Amerikalýlar için Matematik, Bilim ve
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Tablo 6: ABD'nde Ýþ ve Sanayî Alanýnda “Yabancý”larýn Yeri ( % ) (2000 )
Habercilik Ýletiþim Maliye/Eðitim/ Sanat Diðerleri Kamu
Saðlýk

Top

5.1.4. Uluslararasý ticaretin serbestleþmesinin getireceði pazar fýrsatlarý,
5.1.5. Nüfus, deneyim, araþtýrma potansiyeli, iþgücü maliyeti, teþvikler ve
benzeri faktörler nedeni ile dýþ yatýrýma cazip bir ülke olma yolunda alýnan
mesafe.

Biliþim

18.5

18.5

13.5

11.4

12.8

8.5

18.2

Matematik

11.9

14.9

14.9

12.2

9.6

8.0

11.6

Mimarî

15.5

10.3

19.6

9.0

4.3

5.6

12.6

Mühendislik

18.4

18.4

19.2

18.7

15.1

13.7

16.4

Mühendislik
Teknikerliði

9.1

9.6

15.1

8.5

15.0

4.7

11.7

Yaþam
Bilimleri

27.5

12.8

38.6

5.0

11.5

5.8

23.3

5.2.2. Dünyada biliþim teknolojilerindeki hýzlý geliþiminin yeni hizmet ve

Fizik

18.7

16.7

42.2

10.2

23.3

9.8

24.7

uygulama alanlarýna (saðlýk bilimlerinde yayýncýlýða) girme fýrsatý yaratmasý,

Sosyal Bilim

8.7

27.8

7.2

6.6

12.0

8.7

9.8

Bilim
Teknikerlið

9.1

7.9

20.1

5.5

11.1

5.9

12.8

Toplam

17.3

18.3

18.8

10.2

13.3

9.0

16.6

“Zenginin horozu bile yumurtlar.”
Türk Atasözü

5.2. Teknolojik Fýrsatlar
5.2.1. Sürükleyici ulusal proje fýrsatlarý: Savunma tedarik programlarý, ulusal
Ar-Ge altyapýsý programlarý, ULAKBÝM, Kamu-Net, Okul-Net gibi ulusal bilgi
ve iletiþim altyapýsý programlarý, büyük-þehir altyapý projeleri, sanayide Ar-Ge
yardýmlarý, proje destekleri ve teþvikler vb.,

5.2.3. Otomotiv ve beyaz eþya sektörlerinde üretimin geliþmiþ ekonomilerden
çevre ekonomilerine kaydýrýlmasý sürecinde, küresel üreticilerden edinilecek
bilgi ve teknoloji yeteneði ile teknolojik üstünlük kazanma fýrsatý,
5.2.4. Yeni enerji türlerinin ve enerji alanýnda yeni teknolojilerin ortaya çýkmasý
ile Türkiye' nin bu alanlarýn geliþimine katkýda bulunarak üstünlük kazanma
fýrsatý,

5. Fýrsatlar :
5.2.5. Türkiye' de faaliyet gösteren global üreticilerin teknoloji ve bilgi transferi
5.1. Küreselleþmenin Yaratacaðý Fýrsatlar

saðlama olanaðý.

5.1.1. Avrupa Birliði üyeliði,

5.3. Savunma Sanayînin Yaratacaðý Fýrsatlar

5.1.2. Fosil kaynaklara ve büyüyen enerji pazarlarýna yakýnlýk nedeniyle, yeni

5.3.1. Savunma sanayî alanýnýn, yüksek teknolojili ürün ve hizmet üretimi ile

üretim alanlarý da yaratabilecek “enerji köprüsü” olma fýrsatý,

bilim ve teknoloji altyapýsýnýn geliþtirilebilmesi için sunacaðý fýrsatlar,

5.1.3. Küreselleþme sonucu tüm dünyada dolaþan ve yatýrým fýrsatý arayan

5.3.2. Savunma alanýnda geliþtirilecek ürün/sistemlerin sivil sektöre de hizmet

sermayenin varlýðý,
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edebilecek olmasý...

gruplar halinde örgütlenmesi, sýnýrlý olan insan gücünün, araç, gereç ve sarf
malzemesinin daha etkili olarak kullanýlmasýný saðlayacaktýr. Günümüzün

6. Öneriler:
“ Meyveli aðacý taþlarlar”
Türk Atasözü
6.1. Araþtýrma ve yayýnda kullanýlan dil Türkçe olmalýdýr. Düþünüp hayâl
kurabileceðimiz tek dil, anadilimizdir. Türkçe'yi yabancý dillerin
boyunduruðundan kurtarmak koþuluyla, dilimizi bir bilim dili olarak
geliþtirmemiz olanaklýdýr. Bunun için hepimiz çalýþmalýyýz. Yabancý kökenli

koþullarýnda bu gruplarý yalnýz ülke içindeki bilim insanlarýyla sýnýrlý olarak
düþünmemek gerekir. Doðal olarak dýþ dünyadaki bilim insanlarýyla da aðiliþkileri içinde bulunulacaktýr. Böylelikle; bilimsel üretim sosyalleþecek,
mükemmeliyet merkezlerinin sayýsý ve geliþmesi artacak, içteki bilimsel faaliyetlerin
salt dýþ paradigmalarýn uzantýsý olarak yapýlan daðýnýk faaliyetler olmasýndan
kaçýnýlacaktýr.

bilimsel terimlere Türkçe karþýlýklar bulma çabalarý sonucunda, sayýlarý 30'u

6.7. Halen AB ülkelerinde yüksek öðrenim gören 40 000, orta-öðrenim ve meslek

aþkýn terim sözlükleri yayýmlamýþ ve on binlerce bilimsel terime Türkçe

eðitimi gören 800 000 Türk kökenli bilim-alaný ve teknoloji yetiþeninin Türkiye'

karþýlýklar üretme yolunda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýn

ye çekilmesinde büyük yarar bulunmaktadýr.

durdurulmasýyla Türk diline ve bilimine hem büyük bir haksýzlýk, hem de kötülük
yapýlmýþtýr.
6.2. Toplumda bir Ar-Ge bilinci ve bunun geliþmemiz, gelecek kuþaklarýmýz için
çok önemi olduðu kavramý yerleþtirilmelidir. Toplumun yapýlacak
araþtýrmalarýn kendi geleceði için çok önemli olduðuna inanmalýdýr.

6.8. Terorizm ve tehditlerden uzaklaþmýþ bir Türkiye'de hoþgörü, insancýl
yaklaþýmla tersine göç aldýðýnda savunmaya ayrýlmýþ bütçenin eðitim, bilimsel
araþtýrmaya ayrýlmasýyla ülkemiz büyük bir atýlým kazanacaktýr.
6.9. Türkiye Büyük Millet Meclisi'n de, DPT, TÜBA, TÜBÝTAK, TTGV gibi
devlet kurumlarýyla tüm özel kuruluþlarda kadýn bilim-insanlarýnýn nitelik ve

6.3. Dýþ ve iç tarihi olan bir bilim anlayýþý içinde araþtýrma yapýlmalýdýr.

nicelikleriyle, karar mekanizmalarýnda söz sahibi olmalarý þarttýr.

6.4. Araþtýrma alaný tek tek bireyler halinde deðil, araþtýrma programlarý

6.10. Bilim ve Teknoloji izleme ve proje deðerlendirme merkezi kurulmalýdýr.

etrafýnda özgürce oluþturulmuþ gruplar halinde örgütlenmeli; araþtýrma için
gerekli araç ve gereç ile sarf malzemesinin en verimli kullanýlabileceði
“mükemmeliyet merkezleri” oluþturulmalýdýr.
6.5. Ülke içi ve dýþý kaynak fýrsatlarýný en iyi biçimde deðerlendirebilecek insan
kapasitesi geliþtirilmelidir.

6.11. Türkiye ulusal inovasyon sistemindeki tüm aktörlerin yürüttükleri
projeler yakýndan izlenmeli ve gereken destek verilmelidir.
6.12. Türkiye, Ar-Ge etkinliklerini bir bütünün parçalarý olarak ele almalýdýr.
Parçalarýn ayrý ayrý optimizasyonu yerine tümünün optimizasyonu ve
araþtýrýcýlarýn yürüttükleri etkinliklerin kapsam, büyüklük ve birbirleriyle

6.6. INTERNET ve elektronik biliþim ortamýndan olabildiðince yoðun ve çok

iliþkileri tanýmlanmalýdýr. Türkiye Araþtýrma Alaný adýyla anýlabilecek bu

yararlanýlmalýdýr. Araþtýrma alanýnýn deðiþik araþtýrma programlarýný seçmiþ

giriþimde, sýnýrlý kaynaklarýmýzýn Ar-Ge faaliyetleri için etkin kullanýmýnda;
bireysel çalýþmalarýn bütünleþtirilmesi, araþtýrma altyapýsýnýn ortak kullanýmý

70

71

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

için yeniden yapýlanma, mükerrer ve birbirinden kopuk araþtýrmalarý ülkemizin

ve iletiþim araçlarýndan (yazýlý ve görsel basýn-yayýn dahil ! ) yararlanarak

öncelikli alanlarýnda gerçekleþtirilecek ortak projeler altýnda toplayarak

toplumumuza aktarýlmalýdýr.
Sektörel ve ulusal boyutlarda, paydaþlarýn katýlýmýyla kýsa, orta ve uzan vadeli

güçlendirme hedeflenmelidir.

stratejik plânlar yapýlmalý, uygulamalý ve bu þekilde yatýrýmlarýn tekrarý ve
6.12.Baþlangýç aþamasýnda dünyadaki teknolojik yönelmeler, Türkiye'nin

kaynak israfý önlenmelidir. Plânlarýn yapýlmasýnda ve kararlarýn alýnýp

coðrafi, demografik ve jeopolitik özellikleri düþünüldüðünde, öncelikle; eðitim,

uygulanmasýnda bilimsel ve objektif kriterleri egemen kýlýnmasý, politik görüþ

saðlýk, savunma biliþimleri ve kablosuz iletiþime aðýrlýk vermek gerekir, bu

ve kaygýlarýn karar mekanizmalarýnda etken olmalarý kesin engellenmelidir..

alanlara odaklanarak Türkiye'nin dünyada marka yaratabilmesi saðlanmalýdýr
Ulusal kaynaklarýn deðerlendirilmesine öncelik vererek, varolan ulusal
6.13. Eðitim Sistemimiz, Ar-Ge'nin seçme ve yenileme süreçleri altýnda Ar-Ge'ye

potansiyelin en verimli ve etkin þekilde kullanýlmasýný saðlamak önemlidir.

tabi tutulmalýdýr. Bu Ar-Ge sürekli bir faaliyet olarak düþünülmeli ve Milli

Mevcut geleneksel sistemlerin yerine, bilinçli ulusal ve uluslararasý teknoloji

Eðitim Bakanlýðý Biliþim Sektörüyle birlikte çalýþmalýdýr. Topluma verilen

transferleri ile, hammadde, enerji, iþ-gücü verimi ve çevre duyarlýlýðý yüksek

eðitimde, yaratýcýlýðýn, keþif ve icatlarýn, patent almanýn önemi vurgulanmalýdýr.

teknolojileri yerine koymak ilke edinilmelidir.

“ Lafla peynir gemisi yürümez.”
Türk Atasözü
Sonuç

Bilim ve teknolojide Türkiye'de mevcut durumu ortaya koyan “ SWOT
çözümlemesinde” (Strong points, Weak points,Opportunities, Threats) insan
kaynaklarý yönetimi, farklý boyutlarýyla hem zayýf ve güçlü yanlar, hem de fýrsat

Türkiye'nin de geliþen dünyadaki yerini almasý, toplumumuzun hýzla bilgi

ve tehditler altýnda yer almaktadýr. Bu açýdan insan kaynaklarý yönetimi, bilim

toplumuna dönüþtürülmesi için, bilim ve teknolojiden stratejik birer araç olarak

ve teknolojide öngörülen yetkinlik düzeyine ulaþýlmasýnda en önemli stratejik

yararlanýlmasý gerekmektedir. Türkiye'nin “ülke sýnýrlarý içinde yaþayan tüm

deðiþkenlerden biri olarak görülmektedir. Ýnsan kaynaklarýndaki

bireylere ulaþarak, toplumsal refaha katkýda bulunacak, akýlcý, yüksek nitelikli, çaðdaþ

zayýflýklarýmýzýn giderilmesi; güçlü yanlarýmýzýn desteklenerek daha da

teknoloji ile donatýlmýþ, ekonomik, kendi kendine yeterli ve diðer ülkeler tarafýndan da

güçlendirilmesi; genç nüfusumuzun yarattýðý fýrsatlardan yararlanmayý olanaklý

talep edilen yeniliklere uyum niteliði olan bir bilim-teknoloji yapýsýnýn ulusal düzeyde

hale getirecek eðitim ve istihdam politikalarýnýn geliþtirilmesi gereklidir.

egemen kýlýnmasý” olarak özetlenebilecek bir teknoloji vizyonuna ve bu vizyonu
gerçekleþtirecek politikalara sahip olmasý gerekmektedir. Bu vizyon ve

Türk Bilim Politikasý:

politikalarýn siyasal ve toplumsal erk tarafýndan desteklenmesi, bilim ve

1983-2003'ün, bilim ve araþtýrma öncelikleri listesi'ne göre,''elektronik

teknolojinin devlet yapýlanmasý içinde yerini almasý olmazsa olmaz koþuldur.

mühendisliði, bilgisayar bilimi, enstrümentasyon ve telekomünikasyon birinci

Milli Eðitim politikasýndan YÖK yapýlanmasýna, doðal kaynaklarýn üretim ve

öncelikte desteklenecek alanlar'' arasýndadýr. Ayrýca, entegre devreli cihaz

kullaným plânlamasýndan bankacýlýk sektörünün düzenine kadar her alanda,

geliþtirme, mikro-donaným, yazýlým çalýþmalarý, yarý iletken teknolojisi

tüm kurum ve kuruluþlarýn yer aldýðý geniþ katýlýmlý bir eylem plâný, tüm eðitim

geliþtirme, elektronik malzeme teknolojisi, sayýsal haberleþme sistemleri,
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uzaktan ve uydu haberleþme sistemleri, ISDN'e uygun altyapý ve fiber-optik

Türkiye için 2004 yýlý baþýndan itibaren yenilikçi teknolojiler ve teknolojik

araþtýrmalarý, fiber-optik haberleþme sistemleri ve teknolojisi ile telefon

giriþimcilerin TÜBÝTAK, TTGV, KOSGEB, TOBB ve diðer sivil kuruluþlarýn

aðlarýnýn optimizasyonu konularý da birinci öncelikte ele alýnacak araþtýrma

bir arada faaliyet göstermesi, bilim ve teknoloji bilincinin ise ulusal bir

projeleri arasýnda sayýlmýþtýr. Özetle biliþim çaðýný simgeleyen teknoloji

kampanya haline dönüþmesini önermektedir.

alanlarýna iliþkin bu öncelikler, gerçekten de, Güney Kore'nin o yýllardaki
atýlýmýnda kendisi için öngördükleriyle aynýdýr. Güney Kore öngördüðünü
yaptýðý halde bizim sorunumuz öngörülerimizi gerçekleþtirememek olmuþtur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimsel ve teknolojik araþtýrma ve geliþtirme düzeyi
artýrýlmalý, Ar-Ge faaliyetlerine GSYÝH'dan ayrýlan pay orta vadede % 0.62'den
%1 seviyesine, ekonomik olarak faal on bin kiþiye düþen tam zamanlý araþtýrmacý

1985 yýlýnda, hükümetin isteði üzerine, ÝTÜ'de oluþturulan bir komisyonca

personel sayýsý ise, %8'den %20'ye çýkarýlmalýdýr Teknolojik geliþmeler için

hazýrlanan, Türkiye Ýleri Teknoloji Teþvik Projesi de, yine hayata geçirilmemiþtir.

gerekli fiziki, beþeri ve hukukî altyapý geliþtirilmeli, ulusal yenilikçi buluþ sistemi

1983'te kurulan ancak, ilk toplantýsýný 9 Ekim 1989'da yapabilen Bilim ve

kurulmalýdýr. Ar-Ge'ye yönelik devlet yardýmlarý artýrýlýrken, teknoparklar

Teknoloji Yüksek Kurulu'na sýnýrlý ölçüde de olsa iþlerlik kazandýrýlmasý ise, bu

desteklenmeli ve risk sermayesi uygulamasý geliþtirilmelidir.

kurulun 3 Þubat 1993'te yaptýðý ve Türk Bilim ve Teknoloji Politikasý: 1993-2003
baþlýklý, yeni bir politika dokümanýný kabul ettiði ikinci toplantýsýndan sonra
baþlayan dönemde mümkün olmuþtur.

Özel sektörün halihazýrda genel Ar-Ge faaliyetlerindeki %36'lýk payýnýn
geliþtirilmesini teþvik edecek düzenlemeler yapýlmalýdýr.Üniversitelerin
yapacaklarý bilimsel araþtýrmalarda alan seçimi konusunda yönlendirilmeleri

VIII inci Beþ Yýllýk (2001-2005) Kalkýnma Planýnýn Bilim ve Teknoloji

saðlanmalýdýr. Bilim ve teknoloji alanýnda teþkil edilmiþ olan kurullar etkin hale

bölümünde yer alan ''Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Yasasý'' 2001 yýlýnda, ilgili

getirilmeli ve bu alanlarda yönlendirici bir fonksiyona sahip olmalarý

Yönetmelik ise 2002 yýlýnda yürürlüðe girmiþtir. Yaratýcý giriþim ve atýlýmlarý

saðlanmalýdýr Bilim ve teknolojide uluslararasý platformda rekabet gücüne

özendirici ''Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklýklarý'' kurulmasý, ''Üniversite-Sanayi

eriþebilmek maksadýyla, özellikle savunma sanayi baþta olmak üzere bazý kritik

Ýþbirliði Mevzuatý'', araþtýrmacý açýðýnýn kapatýlmasý ile ilgili mevzuat,

alt sistemler tespit edilerek; bunlarda uzmanlaþmalý, üretimleri ve

''Elektronik Ticaret'' hukuki alt yapýsýnýn hazýrlanmasý, kamunun orta ve uzun

geliþtirilmeleri saðlanmalýdýr.

vadeli tedarik politikasý düzenlemeleri ile ilgili çalýþmalar halen devam
etmektedir. Ayrýca, uluslararasý teknik ve ekonomik iþbirliði, yeni buluþ ve
teknolojilerden faydalanýlmasýnda, ülkemizde geliþtirilen yenilik ve
teknolojilerin geliþme yolundaki ülkelere aktarýlmasýnda ve bu yolla daha ileri
iliþkilerin kurulmasýnda etkili bir araç olarak önem taþýmaktadýr. Bu nedenle

Ekonominin bütün sektörlerini ve yaþamýn tüm alanlarýný etkileyen özellikle
bilgi ve iletiþim alaný gibi kritik teknolojilerde (bilgisayar, mikro-elektronik,
telekomünikasyon, ileri teknoloji malzemeleri, genetik) geliþmeye öncelik
verilmelidir.

uluslararasý teknik ve ekonomik iþbirliðine ülkemizin daha etkin bir biçimde

Ulusal bilgi altyapýsýnýn geliþtirilerek bilgiye eriþim kolaylaþtýrýlmalý,

katýlmasý ve bu iliþkilerden gerekli yararlarýn saðlanmasý amacýyla çalýþmalara

INTERNET'e eriþim kapasitesi uluslararasý geliþmelerin gerektirdiði düzeye

devam edilmektedir.

yükseltilmeli, elektronik ticaretin geliþtirilmesi ve bilgi güvenliðinin saðlanmasý
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ölçüde yararlanýlarak iyi yönetiþim ilkelerinin hayata geçirilmesine katkýda
bulunulmasý ile mükerrer kamu yatýrýmlarýnýn önlenmesi amaçlanmaktadýr.

kaynakla ülkemizin teknolojik altyapýsýnýn geliþtirilip güçlendirilmesi ve Türk

7.5. Dönüþüm Türkiye'' projesi genel olarak demokratikleþme, özel olarak ise

Sanayinin uluslararasý pazarlardaki rekabet gücünün artmasýna katkýda

kamu yönetimi reformu çerçevesinde yürütülecek, bu baðlamda deðiþik reform

bulunulmasý amacýyla kurulmuþtur.Baþta sanayi kuruluþlarý olmak üzere ve tüm

projeleri ile karþýlýklý etkileri dikkate alýnarak hayata geçirilecektir.

ülkeyi uluslararasý sisteme entegre edecek tüm ülkenin bilgiye hýzlý eriþimini
saðlayacak ulusal enformasyon aðýnýn altyapýsý hayata geçirilmelidir.

Bilgi Toplumu Stratejisinin oluþturulmasý.

Üniversite-Sanayi iþbirliði kaçýnýlmaz olmalýdýr. Üniversitelerin, araþtýrma

Devlet kýsmýnda kurumlarýn yapmýþ olduklarý çalýþmalar arasýnda entegrasyonu

kurumlarýnýn bilgi birikimini ve özel sektörün giriþimciliðini buluþturan

mümkün kýlacak, kurumlarýn yapacaklarý çalýþmalarda onlara yardýmcý olacak

“Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri, Teknoparklar” ýn sayý ve etkinlikleri

ve bu çalýþmalardan diðer kurumlarýn yararlanmasýný saðlayacak eylemlere yer

artýrýlmalýdýr.Böylelikle teknolojik buluþlarýn üretime dönüþmesini

verilmiþtir. Birbiriyle entegre kamu hizmetlerinin geliþtirilmesi ile ortak

kolaylaþtýracak “Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklýklarý” teþvik edilmiþ olacaktýr..

platformda sunumuna yönelik yapýnýn belirlenmesi ve bu yapýya iliþkin proje

7. 21 Mart 2003 tarihinde DPT'ye baðlý Bilgi Toplumu Daire Baþkanlýðý kurulmuþ
ve sorumlu makam olarak da DPT Müsteþarlýðý görevlendirilmiþtir. DPT'nin,
Bakan ve Müsteþar imzalý Eylül 2003 tarihli dokümanýnda proje ile ilgili ayrýntýlý
bilgiler verilmiþ olup, bu bilgiler aþaðýda verilmiþtir. “ e - Dönüþüm Türkiye''
Projesi ile;
7.1. Bilgi ve iletiþim teknolojileri politikalarý ve mevzuatýnýn, öncelikle Avrupa
Birliði müktesebatý çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, bu
konuda e-Europe + kapsamýnda aday ülkeler için öngörülen eylem planýnýn
ülkemize uyarlanmasý,
7.2. Vatandaþýn, bilgi ve iletiþim teknolojileri yardýmýyla, kamusal alandaki karar
alma süreçlerine katýlýmýný saðlayacak mekanizmalarýn geliþtirilmesi,

oluþturulmasý, kurumlarýn hizmetlerin sunumunda birlikte çalýþabilmelerini
mümkün kýlacak esaslarýn belirlenmesi; vergi,vatandaþlýk ve sosyal güvenlik
gibi numaralarýn birleþtirilmesi; MERNÝS Kimlik Paylaþýmý Sistemi ile
vatandaþ bilgilerinin paylaþýlmasý gibi eylemlerle, kurumlarýn
gerçekleþtirmekte olduklarý birbirinden kopuk projeler arasýnda entegrasyonu
saðlamak ve yapýlacak yatýrýmlarla bilginin toplanmasý deðil paylaþýlmasýný öne
çýkartan projeleri sistem yaklaþýmý içerisinde gerçekleþtirmek amaçlanmaktadýr.
Devlet altýnda yer alan önemli bir baþka faaliyet ise, bilgi toplumu ölçütlerinin
belirlenmesi ve ilgili istatistiklerin üretilmesidir..

Yine anýmsatmak isterim,

aþaðýdaki italikle yazýlmýþ olanlar, bir Türk bilim-insanýmýzýn Türkiye'nin
koþullarý hakkýnda gerçekçi bir yakýnma ve bir yorumdur:
“Türkiye'nin bilim politikalarý var mýdýr, nedir? diye hep merak ederdim. Çünkü 12

7.3. Kamu idaresinin, þeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesine katkýda

yýldýr üniversitedeyim, sisteminin ne kadar bozuk olduðunu görünce Türkiye'nin bilime

bulunulmasý,

ihtiyacý var mý diye düþünürüm. Esasýnda sorun belki de kamu sektöründe. Öðrenciyken

7.4. Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve iletiþim teknolojilerinden azami
76
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miktarda da yazýþma, bürokrasi vardý. Ýkinci stajýmý özel sektörde yaptým. Hedef;

yoðunlaþtýrýrlarken bu alana verilecek devlet ve özel kuruluþ desteði en üst

kazanç, verimli çalýþma, sýký çalýþma...Avrupa, ABD ve Japonya'nýn gerisinde kalmýþ

düzeyde olmalýdýr. Üniversitelerin yükümlendiði görevlerden biri; bilimsel

çünkü Ar-Ge' ye daha az para ayýrmýþlar. Ayrýca, Avrupa geliþmiþlik düzeyini SCI

bilgi birikiminden yararlanabilen, sürekli yeni bilgi üretmek için varolan bilgi

yayýný ile deðil yüksek teknoloji ürünlerinin satýþ rakamlarý ile ölçüyor... Eðer SCI da

ve teknolojiyi en verimli biçimde kullanabilen, ülkesine saygý/sevgiyle baðlý,

yayýn sayýsý artýnca Türkiye geliþecek ise bunun kolayý var, YÖK ün son

nitelikli meslek-insanlarýný yetiþtirmektir. Ayrýca, temel/uygulamalý araþtýrma-

uygulamasýndaki gibi ABD ye çok sayýda akademisyen gönderir ve bunlarýn geri dönüp

geliþtirme (Ar-Ge) projeleri uygulayarak, yeni bilgi ve beceriye ulaþmak, bunlarý

SCI yayýn yapmasý için çok aðýr þartlar koyup problemi çözersiniz. Fakat bunun geçmiþte

geliþtirmek, yayýn ve patent yoluyla topluma ve ekonomiye en etkin biçimde

hiç faydasý olmamýþ, þimdilerde ise gidenlerin dönmemesine neden oluyor, yani pozitif

kazandýrmaktýr. Bu iki görevin oluþturduðu bileþkenin etkinliði, ülkenin

sonuç alalým derken tam tersi negatif etki yapýlýyor. Birçok deðerli arkadaþým þuan ABD

bireysel, toplumsal ve ekonomik kalkýnmasýndaki katkýyý belirler. Türkiye için,

de ve bizdeki þartlara geri dönmek istemiyor. Doðrusu ben de “Dönmeyin, dünyaya orada

kýt kaynaklarýn en verimli biçimde kullanýmý, daha çok sayýda ve nitelikli bilim-

hizmet edin” diye tavsiye ediyorum. Bizim yurt dýþýnda bulunmuþ birçok hocamýz var

insanýnýn yetiþmesini gerektirmektedir. Kaynaklarýn daðýtýmý ve kullanýmý,

ama üniversitelerimiz geliþmemiþ. Hangileri geliþmiþ? Laboratuvarlarýna yatýrým

konuyu iyi bilen, düzgün yöneten, bilimle yoðrulmuþ, duygusallýktan uzak

yapýlan ..... gibileri .... 1990'lý yýllarda sular 5-10 gün akmaz iken hocalarýmýz sulardaki

uzmanlarca yapýlmalýdýr. Millî eðitim ve bilim politikalarý; kendine güvenen,

“halogenated” maddeleri araþtýrýyordu. Çeþmemizden su akmýyor, biz suyun bilimini

moral deðerleri yüksek, bu ülkeyi seven, tarihini bilen, geliþmeleri takip eden

yapmaya çalýþýyoruz. Acaba su bilimini iyice geliþtirirsek sularýmýz kesintisiz akabilecek

yeni nesilleri yetiþtirecek biçimde düzenlenmelidir.

mi ?“

Toplumumuzun hýzlý kalkýnmasýnda “kitlesel eðitim” ve “uzaktan eðitim

Son söz :

sistemleri”nin kullanýlmasý yetersiz kalmýþtýr. Ülkemiz, ne yazýk ki, ileri teknoloji

“Kedinin boynuna ciðer asýlmaz.”
Türk Atasözü
Yanlýþ bir sistemde, yetersiz bilim üretimiyle toplumsal erinç ve gönencin

ithalâtýndan etkin biçimde yararlanamamaktadýr. Sürekli akabilen su ve
kesilmeyen elektrik gibi altyapý sorunlarý bir yana, bir teknoloji müzesi ve

yükseltilmesi de olanaksýzdýr. Akademik yükseltilme için yukarýda konu edilen

çalýþmayan aygýtlar mezarlýðý haline dönüþmüþ sistemimizi, daha akýlcý

özellikteki eserlerle, bilim ve ülke adýna araþtýrma yapýyormuþ gibi görünmek ise

yatýrýmlarla, teknolojiyi, çalýþtýrmasýný bilen, süreli bakýmlarýný yapabilen

bilim-insanýmýza hiç yakýþmayan ve savunulamayacak bir durumdur.

insanlarýn yönetiminde düzeltmeliyiz.Genç, öðrenme çaðýndaki nüfusumuzun

Türkiye'nin geleceðine yönelik ve sosyal, kültürel, düþüncesel yapýsýna uyan

baðýmsýzlýðý ve birlikte çalýþma becerisini elde etmesi ülkemizin kalkýnmasýna

yeni icat ve buluþlar ivedilikle geliþtirilmelidir. Kendi ekonomik çýkarlarýmýz

temel oluþturacaktýr. Bu amaç doðrultusunda, ülkemiz yönetiminin

gözetilerek, geliþtirilen yöntem/ürünlerin baþka ülkelere ihracý bunu

sorumluluðu, insanýmýzýn güvenlik, saðlýk, barýnma ve eðitimiyle sýnýrlý

izlemelidir. Bilimsel araþtýrma kültürünün önemi ve ülkenin kazanýlmýþ

kalmamalý, gençlerimize bilim-teknoloji aktarýmý alanýný da kapsamalýdýr.

üretimden uygulama alanýnda yararlanmasý vurgulanmalýdýr. Bilim/teknolojiyi

Çevremizi saran, içimize giren (iþbirlikçisi de dahil), Türkiye'ye yararýndan çok

geliþtirecek insanlar, tüm dikkat ve güçlerini yapmalarý beklenilen iþe

kendi çýkarýný gözeten kiþilerin, küreselleþme ve özelleþtirme adý altýnda

78

79

TÜRK TIP DÝZÝNÝ

yaptýklarýný fark etmeli ve karþýlýðýný da zaman geçirmeden vermeliyiz.
ÜAK ve YÖK'ün akademik yükseltmelerde kural olarak koyduðu; Uluslararasý
SCI ve SSCI atýf dizinlerinde (nedense, yalnýzca bunlar !) taranan bilimsel yazýlar
çerçevesinde Türkiye önemli bir sýçrama ile 1983'de 45., 1991'de 40., 1999'da
4491 makale ile 25., 2003'de 10000'in üzerinde makale ile 22.sýrada yer almýþtýr.
Buna karþýn, dünya bilimine katkýmýz, ne yazýk ki, %1'in altýndadýr. ABD,
Kanada, AB ve Japonya gibi toplumlarýn katkýlarýnýn yanýnda bu oran gülünç

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

Bilim alanýnda yapýlan her türlü casusluk, bilgi edinme; karþýsýndakilere
üstünlük saðlama yönünden bitmeyen bir cephane saðlamak gibidir
Üniversitelerimizdeki öðretim üyeleri, geleceðin kuþaklarýný çok dikkatli ve
özenle yetiþtirmelidirler. Kýt maddî olanaklarý arttýrarak ve gereksiz harcamalar
yapmadan, gerçekçi ve ayaklarý yere basan bilimsel araþtýrmalara yönelmeleri
gerekir. Maddî olanaklar öncelikle istençli, eyleme hazýr öðretim üyelerine
doðrudan verilmelidir.

derecede düþüktür. ABD'nin katkýsý %27.5-30'a ulaþmaktayken, ülkemizle

1973'de kurucu ortaklarýndan olduðumuz Avrupa Bilim Vakfý (ESF) ile ortaklaþa

kýyasladýðýmýz; Güney Kore, Ýspanya ve Ýsrail'in paylarý %1.7, %2.5, %1.2 gibi

yapýlan COST, EUREKA, BioMed, LESC, EMRC gibi oluþumlarýn projelerinde

oranlardadýr. Bu çeliþki, ekonomik, politik, coðrafî, askerî, kültürel gücü temsil

Türk bilim-insanlarýna proje yöneticiliði görevi verilmemektedir.

eden “ulusal güç” açýsýndan bakýldýðýnda, bilim-teknoloji politikasýnda zayýf

Araþtýrmalarýn Türkiye fazý ülkemizdeki bilgilerin yurtdýþýna gönderilmesine

olduðumuzu göstermektedir. Yurt-dýþý (uluslararasý !) bilimsel yayýnlarýmýzdaki

dayanmaktadýr. Yani bilgi akýþý ülkemizden dýþarý yöndedir. Siyasal eþitlik

sayýca sýçrama, Türkiye'nin uluslararasý saygýnlýðýný artýrmamýþtýr. Türk

kazanýlmadýkça AB ülkelerinin haksýzca yönetiminde bulunduðu politik

insanýnýn gönenç ve güvenliðine de bir katkýsý olmamýþtýr. Daha açýk

olmamasý gereken kurumdan Türkiye'nin yararlanmasý olanaksýz

vurgulanmak istenirse; Türk bilim-insanlarýnýn çabalarý ve üretimi sonucu

görünmektedir.

yapýlan yabancý dildeki yayýnlar, Türkiye'nin yararýna deðil, tam tersine bu dili
konuþan ülkelere bedava bilgi üretimi (diðer bir deyiþle beyin-göçü gibi bilgi-

“Tembele iþ buyur, sana akýl öðretsin.”
Türk Atasözü
Yurt-dýþýnda yetiþmiþ, görev almýþ bilim-insanlarýnýn, aynen iþçilerimizin

göçü) saðlamaktadýr. Ülkemizde üretilen bor madeninin yurt-dýþýna ihracý

ülkeye döviz saðlamalarý gibi, oradaki deneyimlerini Türkiye'ye getirmeleri,

sonrasý, ileri teknolojiye sahip ülkelerden bu madenin iþlenmiþ biçiminin kat kat

yurt-dýþýnda yaptýklarýnýn da ötesine geçmeleri, üretmeleri, yeni bilim-insanlarý

fazlasýyla geri-alýnmasý gibi, bilim-teknoloji ve “yöntem bilgisi”nin (“know

yetiþtirmeleri gereklidir. Bu bir vatan görevidir !

how”) ithâlâtý da Türkiye'ye pahalýya mâl olmaktadýr.
Bu yazýda önerilen, Türkiye'nin bir izolasyona girmesi, diðer ülke bilimAkýlcý ülkeler, kendi uygarlýklarýna katkýda bulunmak için baþka ülkelerin

insanlarýyla iþbirliði yapmamasý deðildir.

yetiþmiþ bilim-insanlarýný kullanarak saðladýklarý beyin-göçüne karþýn tatmin

çýkarlarý doðrultusunda, akýllýca kullanmasý, bilimsel ? yayýndan daha önemli

olmamýþlardýr. Beyin-göçü saðladýklarý ülkelerde yapýlan bilimsel çalýþmalarýn

olan toplumun esenliði ve gönenci için gençlerimizin yaratýcýlýklarýný

kendilerinin egemen olduðu dillerde yayýmlanmasýyla doðrudan, bedava ve

kaybetmemeleri, keþif ve icatlar peþinde koþmalarý, önlerinin açýlmasý

çalarak bilgi edinmeyi yeðlemiþlerdir. Ülkemiz, yabancý ülkelere beyin-göçü ve

önerilmektedir.

beyin-firârýyla (doktora-sonrasý yurt-dýþýnda kalanlarla) bilimsel kan kaybýna
uðramaktadýr.
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Aksine, iþbirliðini kendi ulusal

“ Aðýr kazan geç kaynar.”
Türk Atasözü
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