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olanlar› yüreklendirmek laz›m. Büyük bir servetin
üzerinde oturuyoruz, küçük bir bilimsel yat›r›mla
toryumla enerji üretme alan›nda dünya devleri aras›na girebiliriz. 290 bin ton toryum rezervi bulunan Hindistan enerji gelece¤ini toryumda ar›yor.
Peki bizim akl›m›z erer mi bu ifle? Kat›lmaya
kalk›flsak bizi aralar›na al›rlar m›? Bir fizik bölümü
mezununun dünya stardartlar›nda yetiflmesi için
kaç y›l laz›m?

- Bilim adamlar›m›z› elbette al›rlar aralar›na.
Bu alanda çal›flan bilim adamlar›m›z›n zaten ba¤lant›lar› var onlarla. Bir mezunun 5 y›l daha çal›flmas› laz›m doktora almas› için, 7 ile 10 y›l yeter.
Ayr›ca, baflka ülkelerde yaflayan Türk bilim adamlar› var, onlar davet edilebilir.
Toryum nükleer enerji reaktörleri çal›flmaya
bafllad› diyelim. Elimizdeki toryumun ömrü ne?
- Ebediyyen diyebiliriz. ♥

TÜB‹TAK Tart›flmas›
‹brahim Günel, Radikal, 24 Ekim 2003
BU YAPIYLA ARAfiTIRMA ZOR
Bo¤aziçi, Ankara ve Gazi üniversitelerinden üç
profesörün TÜB‹TAK için ortak aç›klamas›: Kurum
bilimden uzak. Eski baflkan Pak ise söylendi¤i gibi
Avrupa Bilimler Akademisi üyesi de¤il. Uzaya at›lan
uyduyu da biz de¤il ‹ngilizler yapt›, Ruslar f›rlatt›.

ay›rm›yor. Örne¤in 146 trilyon lira tutar›ndaki
2001 bütçesinden 28 trilyonunu harcamad›¤› için
bir sonraki y›la b›rakt›.
Harcanan k›sm›n yar›s› personel gideri. Do¤rudan Ar-Ge harcamalar› ise sadece yüzde 10. Halbuki yurt›fl›ndaki kurumlar›n, bütçelerinin en az
yüzde 90’›n› Ar-Ge için harcamas› flartt›r. Bunun
tam tersini harcayan bir kurumun, son 10 y›lda
Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik at›l›mlar yapmas›n› sa¤lad›¤›n› iddia etmek mümkün de¤il.

‹STANBUL - Bo¤aziçi Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Engin Ar›k, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Ayla Çelikel ve Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Saleh Sultansoy, ortak bir aç›klama yaparak, TÜB‹TAK’› ve yeniden atanmayan eski baflkan Prof.
Dr. Nam›k Kemal Pak’› sert flekilde elefltirdi. Profesörler, elefltiri ve önerilerini flöyle s›ralad›:

PAK, KURUMU ENGELLED‹
Prof. Pak, iddia edildi¤i gibi Avrupa Bilimler
Akademisi üyesi de¤il. Pak, kendi alan› olan yüksek
enerji fizi¤inin bile stratejik önemini görmezden
geldi. Cenevre’deki Avrupa Nükleer Araflt›rma
Merkezi’ndeki Avrupa Parçac›k Fizi¤i ve H›zland›r›c› Laboratuvar›’na Türkiye’nin üye olmas›n› engellemek için çal›flan, Hamburg’daki Parçac›k Fizi¤i ve H›zland›r›c›
Laboratuvar› ile
ortak çal›flmay› y›kan, Türk cumhuriyetleriyle bilimsel iflbirli¤i anlaflmalar›n› yok sayan birinin Türkiye’ yi ça¤dafl uygarl›¤› yakalam›fl
ülke durumuna
getirmek gibi ‘Vizyon-2023’e sahip
olamayaca¤› görüflündeyiz.

KURUM KAPALI, YÖNET‹M KEYF‹
“TÜB‹TAK kapal› düzende çal›fl›yor, keyfi yönetiliyor. Yönetime yak›n olmayanlar›n destek
flans› yok. Üniversitelerden yap›lan araflt›rma baflvurular› ya reddediliyor, ya da cüzi
bir destek sa¤lan›yor. 2003’te tüm
temel bilim, mühendislik, t›p, eczac›l›k, ziraat gibi
konularda, uluslararas›
bilimsel
toplant› deste¤i
verilen say› sadece
22. TÜB‹TAK, b›rak›n bilimsel geliflmeyi, araflt›rmalara dahi para
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UYDUYU B‹Z YAPMADIK
Bas›nda yer alan bir di¤er yan›lt›c› haber, Türkiye’nin bir uydu yap›p uzaya f›rlatacak bilimsel ve
teknolojik kapasiteye sahip oldu¤u. Para vererek
bir ‹ngiliz flirketine yapt›rd›¤›m›z, Rusya’n›n uzaya
f›rlatt›¤› bu uydudaki Türk katk›s›, bir kamera sistemidir. Fakat TÜB‹TAK yönetimi, ‘uyduyu bizim
bilim ve teknolojimizle ürettik’ fleklinde konuflup,
kamuoyunu yan›lt›yor.

KURUM NASIL OLMALI?
Ar›k, TÜB‹TAK’›n nas›l olmas› gerekti¤ini de
flöyle aç›klad›: “Kurumun 50 kifliyi geçmeyen bilimsel sekretaryas› olmal›. Bütçenin en fazla yüzde
5’i maafl gibi harcamalara, kalan› da bilimsel araflt›rmalara ayr›lmal›.
Prof. Pak ile kuruma ba¤l› Temel Bilimler
Araflt›rma Grubu’nun Baflkan› Prof. Dr. Zekeriya
Ayd›n’›n son befl y›lda yapt›¤› seyahatler ile ald›klar› harc›rahlar araflt›r›lmal›, bunlar›n sonucunda
yapt›klar› bilimsel çal›flmalar ve ürettikleri ortaya
ç›kar›lmal›. Kurumun tüm personeli da¤›t›lmal›.
Faaliyeti uluslararas› hakemlerce denetlenmeli.
Çünkü, bilim yapanla bilimsel destek veren ayn›
kurum olamaz.”

POL‹T‹K BASKIYA KARfiIYIZ
Tabii ki özerk bir kuruluflun yönetimi üzerinde
politik bask› oluflmas› kabul edilemez. Her türlü
kalk›nman›n temelinde bilim ve teknoloji alan›nda
etkin yap›lanma ve azami destek yatar.
Ar-Ge’ye öncelik vererek k›sa zamanda h›zla
geliflmifl olan Japonya, Güney Kore, ‹spanya ve
Finlandiya gibi ülkelerin deneyimini göz önünde
tutmal›y›z. Dünyada kabul edilmifl öncelikli Ar-Ge
alanlar›nda asgari ulusal altyap›n›n kurulmas›,
dünyan›n ileri araflt›rma laboratuvarlar›nda Türk
bilimadamlar›n›n temsili ve ortak çal›flma içinde
yer alabilen gruplar›n acilen desteklenmesi sa¤lanmal›. TÜB‹TAK’›n, acilen yeniden yap›lanmayla
asli görevini yapabilen bir kurum haline gelmesi
art›k zorunluluk. Y›llard›r süren yanl›fl yönetim olmasa, Türkiye bugün Almanya veya ‹talya düzeyinde bilim ve teknolojiye sahip bir ülkeydi.”

BÜTÇEN‹N ÇO⁄U PERSONELE G‹D‹YOR
Misyonu, pozitif bilimlerde araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerini ülke kalk›nmas›ndaki önceliklerine göre düzenlemek ve koordine etmek olan TÜB‹TAK’ta 2 bin 221 personel var. Bunun yüzde
60’› yard›mc›, yüzde 40’› da bilimsel personelden
olufluyor.
Kurumun 2002 bütçesine göre toplam geliri
210 trilyon lira. 100 trilyonu devlet katk›s›. Geri
kalan› NATO ve Dünya Bankas› gibi kurulufllarla
proje ve yay›nlardan geliyor. TÜB‹TAK 2002’de
100 trilyon harcad›. 65 trilyonu yani yüzde 65’i
personele gitti. ABD’deki benzer kurum olan
NSF’nin y›ll›k bütçesi 5 milyar dolar. Personel giderleri ise 210 milyon dolar, yani bütçenin yüzde
4.2’si. ♥

HÂLÂ CERN’E ÜYE DE⁄‹L‹Z
Ortak aç›klamaya imza atan akademisyenlerden Prof. Dr. Ar›k, Japonya ve Güney Kore’nin
1960’lardan bafllayarak bilim kentleri kurdu¤unu
ve temel bilimlerdeki araflt›rmalar› destekledi¤ini
söyledi. Ar›k, “15 y›lda dünya çap›nda bilim ve
teknolojiye sahip oldular. Siz bunu yapmazsan›z,
bir alet ve kullanma k›lavuzu gönderirler, size de
dü¤meye basmak kal›r” dedi.
Ar›k, Türkiye’nin neden geri kald›¤›n› ise flöyle
anlatt›: “Finlandiya ve ‹spanya, Avrupa Nükleer
Araflt›rma Merkezi’ne (CERN) üye olduktan sonra
bugün bilimde ön s›ralarda. Türkiye CERN’e üye
olmad› ve hâlâ geliflmemifl ülkeler s›n›f›nda.
CERN’de yürütülen ço¤u araflt›rma, yüksek enerji
fizi¤i alan›nda. Bu araflt›rmalar teknolojinin tohumlar›n› üretir. Er ya da geç toplum bundan yararlan›yor. Televizyon ve internet bunlara örnektir.”
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