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Say›n Prof. Dr. Betül Tanbay,
Ekteki metinde, TÜB‹TAK karar ve destek mekanizmalar›n›n matematikçilere uygunlu¤u ve genel
yap›lar› ile ilgili baz› görüfl ve önerilerim yer almaktad›r. Bu görüfl ve önerileri Türk Matematik Derne¤i'nin TÜB‹TAK'a iletece¤i görüfl ve öneriler kapsam›nda de¤erlendirilmek üzere bilgilerinize arz ederim.
Sayg›lar›mla,
Doç. Dr. Ali Ulafl Özgür Kiflisel
ODTÜ Kuzey K›br›s Kampusu
1. Akademik Karar Mekanizmas›: Son 7 y›ll›k
dönemde, TÜB‹TAK taraf›ndan bilime yap›lan
deste¤in artmas›n›n önünü açan iki olumlu geliflme göze çarpmaktad›r. Bunlardan ilki, TÜB‹TAK’›n devlet bütçesinden ald›¤› miktardaki
önemli art›fl, ikincisi idari yap›lanman›n zenginlefltirilmesi, program say›s›n›n artmas› ve süreçlerin
netlefltirilmesidir.
Bu olumlu geliflmeleri izlemesi gereken geliflme
ise deste¤in do¤ru akademik karar mekanizmalar›yla da¤›t›lmas› olmal›d›r. Mevcut yönetim flemas›n›n bunu olmas› gerekti¤i flekilde sa¤lad›¤›n› düflünmüyorum. TÜB‹TAK’›n mevcut durumdaki akademik karar birimi Bilim Kurulu’dur. Kompozisyonu
(üyelerinin branfllar›n›n da¤›l›m›) ve yerine getirilmesi gereken muazzam ifl miktar›ndan dolay› Bilim
Kurulu’nun TÜB‹TAK’›n hedefledi¤i faaliyetlerde
gereken akademik kararlar› sa¤l›kl› almas›n›n imkâns›z oldu¤unu düflünüyorum. Mevcut durumda
yaflanan pek çok sorunun (hakem, panelist, jüri atamalar›na elefltiriler, branfla uygun program, yönerge ve yönetmeliklerin eksikli¤i veya bunlar›n tart›flmal› durumu, proje/program destek kararlar›na itirazlar) kökeninde kan›mca bu nokta yat›yor.
Öneri: Bilim Kurulu’nun bir üst kurul görevi
yaparak, her akademik alan için 5-6 kiflilik bir

TÜB‹TAK Bilim Kurulu Üyeleri
www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=545 adresinden de
görülebilece¤i üzere, TÜB‹TAK’›n 13 bilim kurulu üyesinin
sadece ikisi temel bilimci: Bir matematikçi ve bir kimyac›.
Üyelerin yaflamöykülerine ayn› adresten ulafl›labilir. Bilim
Kurulu’nun da¤›l›m› flöyle:
Prof. Dr. Nüket Yetifl, Baflkan (Endüstri mühendisli¤i)
Prof. Dr. Ahmet Ademo¤lu (Elektrik, elektronik mühendisli¤i)
Prof. Dr. Hüseyin Akan (T›p, radyoloji)
Prof. Dr. Abdullah Atalar (Elektrik-elektronik mühendisli¤i, Bilkent rektörü)
Prof. Dr. Ömer Cebeci (Kimya mühendisli¤i)
Nuri Gürgür (Hukuk. TÜBA üyesi)
Prof. Dr. Metin HEPER (Hukuk ve siyaset bilimi)
Ahmet KULA (‹fladam›)
Abdulkerim Derviflo¤lu (Makina mühendisli¤i, sanayici)
Prof. Dr. Ahmet Mete Saatç› (Kimya ve çevre mühendisli¤i)
Prof. Dr. Ayfle Soysal (Matematikçi)
Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel (T›p, çocuk cerrahisi ve
sa¤l›¤›)
Prof. Dr. ‹skender Y›lgör (Kimya)
Üye kompozisyonu ve Bilim Kurulu üyelerinin seçimi:
1) Bilim Kurulunun alt› üyesinin, bilimsel ve teknolojik
alanlarda eser, araflt›rma ve bulufllar›yla temayüz etmifl
ve/veya araflt›rma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinli¤i olan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri baflar› ile kurmufl ve/veya yönetmifl olmas› gerekir. Bu üyelerden befli Bilim Kurulu taraf›ndan belirlenen on, biri Yüksekö¤retim Kurulu Genel Kurulu taraf›ndan belirlenen iki
aday aras›ndan Baflbakan taraf›ndan seçilir.
2) Bilim Kurulunun üç üyesi, TÜBA’n›n asli üyeleri aras›ndan, biri fen ve teknik bilimler alan›ndan, biri sosyal ve
befleri bilimler alan›ndan ve biri de sa¤l›k bilimleri alan›ndan
olmak üzere, Bilim Kurulu taraf›ndan belirlenen alt› aday
aras›ndan Baflbakan taraf›ndan seçilir.
3) Bilim Kurulunun üç üyesinin, lisans ö¤reniminden
sonra kamu kurum ve kurulufllar›nda ve/veya özel sektörde
en az on y›l deneyim sahibi olmufl, mesle¤inde temayüz etmifl ve üstün nitelikli hizmetleriyle tan›nm›fl olmas› gerekir.
Bu üyelerden biri Bilim Kurulu taraf›ndan belirlenen iki ve
ikisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i taraf›ndan belirlenen
dört aday aras›ndan Baflbakan taraf›ndan seçilir.

* 1 Nisan 2011 günü TMD ile üç TÜB‹TAK yetkilisi aras›nda,
matemati¤in ve matematikçilerin TÜB‹TAK ile y›llardan beri
süregelen sorunlar›n› konuflmak üzere bir toplant› yap›lm›flt›r.
Kat›l›m›n yüksek oldu¤u toplant›dan bir gün önce ODTÜ, Kuzey K›br›s Kampüsü Matematik Bölümü ö¤retim üyesi Ali
Özgür Kiflisel TMD’ye bir mektup sunarak TÜB‹TAK konusunda önerilerini s›ralam›flt›r. Meslektafl›m›z›n mektubunun tamam›n› yay›ml›yoruz.
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Örne¤in, bir kimya araflt›rmac›s›n›n laboratuar imkânlar› ve kimyasallara ihtiyac› bulunmaktayken,
bir matematikçinin laboratuar çal›flmas› bizatihi
farkl› yerlerde yaflayan uzmanlarla yapaca¤› ikili
çal›flmalar› veya üst düzey bir konferansa dinleyici
olarak kat›l›m›d›r.
Öneri: Araflt›rma deste¤inin araflt›rma öncesi ve
araflt›rma sonras› olarak iki farkl› kategoride de¤erlendirilmesi daha sa¤l›kl› olacakt›r. Araflt›rma öncesi deste¤in niteli¤i bütünüyle alan›n ihtiyaçlar›na
uygun olarak tasarlanmal›d›r. Özelde seyahat deste¤i, seyahat amac›na göre iki parçaya ayr›lmal›, bilimsel seyahatlerin araflt›rma öncesinde vazgeçilemez oldu¤u teorik alanlarda bu kategoride de destek imkân› sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca yurtiçi deste¤in 35
yaflla s›n›rl› olmay›p bireysel baflvuruya ba¤l› olmas›n›n daha sa¤l›kl› olaca¤›n› düflünüyorum. Baflvurunun etkinlik sahibine b›rak›lmas›n›n sebebi e¤er
say›lar›n çoklu¤u nedeniyle baflvurular› TÜB‹TAK’›n de¤erlendirmesinin güçlü¤üyse, etkinli¤e
belli bir kota ayr›larak, etkinlik organizasyon kurulunu kat›l›mc› isimlerini çok erken bir tarihte belirlemek ve takiplerini yapmak yükümlülüklerinden
azad ederek kendilerinden yaln›zca hakem olarak
faydalanmak, bu alanda yaflanmakta olan sorunlar›n bir k›sm›n› da çözecektir.
Araflt›rma öncesi deste¤in verilmesinde, özellikle seyahat konusunda, suistimal ve denetleme problemleri akla gelebilir. Buna iki önlem getirilebilir, ve
bunun yeterli olaca¤›na inan›yorum: ‹lki deste¤in liyakate ve yap›lacak etkinli¤in kalitesine göre verilmesi, ikincisi araflt›rma öncesi için verilen bir deste¤in ilgili oldu¤u projenin sonucu yay›mlanmadan
bu deste¤e tekrar baflvurman›n engellenmesi.

Alan Bilim Kurulu oluflturmas› sa¤l›kl› bir yap›lanma modeli olacakt›r. Bu Alan Bilim Kurullar› Türkiye’de bilime hizmetlerinin niteli¤i tart›flma ötesi
olan, ve alan›nda temayüz etmifl kiflilerden oluflturulmal›d›r. Alan Bilim Kurullar›’na kendi akademik alanlar›yla ilgili her türlü jüri, panel oluflturma, alan›n ihtiyaçlar›na uygun program ve yönetmelik maddeleri önerme gibi yetkiler devredilmeli,
bunlar üst Bilim Kurulu’nda yaln›zca genel uygunluk ve bilim politikalar› aç›s›ndan denetlenmelidir.
Model, Alan Bilim Kurulu’nun üyelerinin fiziksel
olarak bir araya gelmelerini gerektirmeyecek flekilde oluflturulmal›, Türkiye’de bilimin geliflmesine
hizmet etmifl baflka uyruklu bilim insanlar› veya
Türkiye d›fl›nda ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti
vatandafl› bilim insanlar› üye olabilmelidir. Bir örnek olarak, Matematik Bilim Kurulu sözgelimi flu
isimlerden oluflabilir: Selman Akbulut (Michigan
State U.), Alexander Klyachko (Bilkent Ü.), Robert
P. Langlands (IAS, Princeton), Ali Nesin (Bilgi Ü.),
Mete Soner (ETH Zurich), Ali Ülger (Koç Ü.). Bu
kurullarda tekrarl› atamalar›n mümkün olmas›
önemli olacakt›r.
2. Bilgilenme/araflt›rma seyahati – bildiri seyahati ayr›m›na gidilmesi: TÜB‹TAK, 2224 numaral› program ile yurtd›fl›nda kongre ve konferanslara
bildiri ile kat›l›m› desteklemektedir. Bu programdan çok say›da bilim insan› faydalanmaktad›r.
Program, bildirisiz kat›l›mlar, ikili çal›flma ziyaretleri gibi baflka modaliteleri desteklememektedir.
Yurtiçi bilimsel etkinliklere kat›l›m ise, görebildi¤im kadar›yla, 2223 numaral› program arac›l›¤›yla
35 yafl alt› kat›l›mc›lar için, ancak bireysel baflvuru
de¤il etkinlik baflvurusu vas›tas›yla desteklenebilmektedir.
Bir araflt›rman›n gerçekleflmesi için gerekebilecek deste¤i iki farkl› kategoriye ay›rabiliriz:
a) Araflt›rma gerçekleflmeden önce, haz›rl›k
aflamas›nda gereken destek, ve
b) Araflt›rma gerçeklefltikten sonra sonuçlar›n
sunulmas› için verilen destek.
Gerçeklefltikten sonra verilen deste¤in niteli¤ini bilimsel alandan nispeten ba¤›ms›z olarak, 2224
numaral› program örne¤inde oldu¤u gibi, bildirili
konferans kat›l›m› benzeri uygulama s›n›flar›nda
birlefltirebiliriz. Öte yandan, araflt›rma gerçekleflmeden önce gereken deste¤in niteli¤i bilimsel alana
ba¤l› olarak çok büyük farkl›l›klar göstermektedir.

3. ‹zole konumlardaki bilim insanlar›n›n merkezlerde üst seviye ders vermesi için destek: Ülkemizdeki üniversite ve araflt›rma kurumu say›s› h›zla
artmaktad›r. Türkiye’nin çok farkl› bölgelerinde görev yapmakta olan, donan›ml›, bir k›sm› oldukça
genç, çok say›da de¤erli araflt›rmac› bulunmaktad›r.
Kurumlar›n önemli bir k›sm›n›n çok yeni olmas›ndan dolay› gerek kadrolar› gerek programlar› son
hallerine kavuflmam›flt›r. Ülke taraf›ndan büyük yat›r›mlar yap›larak yetifltirilen araflt›rmac›lar›n aktif
durumda kalmalar›n› sa¤lamak son derece önemlidir. Araflt›rmac›lar›n aktif durumda kalabilmelerinin en önemli yollar›ndan biri yüksek lisans ve doktora ö¤rencileriyle birlikte çal›flmalar›, özelde ise bu
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lar›ndan faydalanmalar› olumlu sonuçlar do¤uracakt›r. Konunun TÜB‹TAK yönetiminin yetkisi d›fl›nda kalan k›s›mlar› da (uluslararas› antlaflmalar,
mali yard›m politikalar›) çözümlenebilirse, adadaki araflt›rmac› havuzundan etkin flekilde yarar sa¤lanabilir. KKTC üniversitelerinin pek ço¤unun do¤alar› itibar›yla küçük olmalar› bak›m›ndan 3 numaral› maddede önerilen yer de¤ifltirerek ders verme ve benzeri programlardan faydalanabilmeleri
özellikle önemlidir.

seviyedeki dersleri vererek hem kendilerini hem de
dersi alan ö¤rencileri gelifltirmeleridir. Ancak, her
yüksek lisans ve doktora program›, belirli bir minimum uzman say›s›n›n varl›¤›nda aç›labilmektedir.
Dolay›s›yla de¤erli araflt›rmac›lar›m›z›n bulundu¤u
pek çok yerde bu programlar›n aç›lmas› yak›n vadede uygun çözüm olmayacakt›r.
Öneri: TÜB‹TAK, yüksek lisans veya doktora
program› bulunmayan, veya bu program›nda ilgili
alanda ö¤rencisi bulunmayan kurumlarda çal›flan
araflt›rmac›lar›n, bu programlar›n bulundu¤u kurumlara haftan›n belirli günlerinde gidip gelerek
yüksek lisans veya doktora dersleri vermelerini
destekleyebilir. Örne¤in, Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nde çal›flan bir ö¤retim eleman›, iki haftada
bir Hacettepe Üniversitesi’ne uçakla gelerek, iki ard›fl›k günde 6 saat ders yapmak suretiyle bir doktora dersini verebilir. TÜB‹TAK, yol, konaklama
ücretlerini ve harc›rah› karfl›layabilir. Elbette böyle
bir programa baflvurular, her iki kurumun karfl›l›kl› onay›yla ve liyakat esas›na göre yap›lmal›d›r.

5. Üst düzey ç›kt›lar› kesinleflen organizasyonlara uzun süreli destek programlar›: TÜB‹TAK’›n
konferans düzenleme, yaz okulu ve benzeri organizasyonlara flu anda sa¤lad›¤› destek programlar›, organizasyondan belirli bir süre önce bir baflvuru yap›lmas›n› gerektirmektedir. E¤er organizasyon y›ll›k
olarak düzenleniyorsa, her y›l yeni bir baflvuruya ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu baflvurular›n haz›rlanmas›
önemli bir ifl gücü sarf›na neden olabilmekte, destek
karar›n›n kesin olmamas› organizasyonun planlanmas› aflamas›nda önemli s›k›nt›lar do¤urabilmektedir. Öte yandan, ülkemizde uzun süredir düzenli
olarak gerçeklefltirilen, ve ç›kt›lar›n›n kalitesi her
türlü tart›flman›n ötesinde olan belli organizasyonlar
vard›r. Matematik alan›ndan örnek vermek gerekirse, Gökova Geometri ve Topoloji konferans›, Antalya Cebir Günleri ve Nesin Matematik Köyü Yaz
Okullar›, her sene dünyan›n en üst düzey araflt›rmac›lar›n›n kat›l›m›, bu organizasyonlardan faydalanan ö¤rencilerin yurtiçi ve yurtd›fl›nda baflard›klar›
aç›s›ndan dünya çap›nda itibar gören organizasyonlar listesine girmeyi baflarabilmifllerdir.
Öneri: Üst düzey ç›kt›lar› kesinleflen bu gibi organizasyonlara, bir y›ldan daha uzun bir süre (örne¤in 5 y›l) için destek veren bir TÜB‹TAK program› oluflturulabilir. Bu deste¤in miktar› ve y›ll›k takibi henüz filizlenme aflamas›nda olan di¤er organizasyonlardan farkl› tutularak, belirli garantilere
ve basit bir y›ll›k raporlama/faturaland›rmaya ba¤lanabilir. Ülkemizin çeflitlenen ve de¤iflik araflt›rmac› gruplar›nca yap›lan çok say›da bilimsel organizasyona ihtiyac› oldu¤u kadar, kurumsallaflm›fl
ve kökleflmifl organizasyonlara da ihtiyac› oldu¤unu ve bu yap›lanman›n desteklenmesinin de TÜB‹TAK’›n asli görevi oldu¤unu düflünüyorum. TÜB‹TAK yeni filizlenen ormanl›k alanlara su sa¤lamaya devam etmeli, ancak as›rl›k an›t ç›narlar› da korumaya almay› ihmal etmemelidir.

4. KKTC’deki ö¤retim üyelerinin TÜB‹TAK
programlar›ndan faydalanmas›: KKTC.’de ODTÜ
Kuzey K›br›s Kampusu, Do¤u Akdeniz Üniversitesi,
Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararas› K›br›s
Üniversitesi, Yak›ndo¤u Üniversitesi, Lefke Avrupa
Üniversitesi olmak üzere 6 üniversite bulunmaktad›r. ‹TÜ Kuzey K›br›s Kampusu ve Çukurova Üniversitesi Kuzey K›br›s Kampusu’nun devlet politikas› paralelinde yak›nda faaliyete geçmesi beklenmektedir. Hacettepe Üniversitesi ise Yak›ndo¤u Üniversitesi ile t›p fakültesinde ortak giriflim bafllatm›flt›r.
Dolay›s›yla KKTC’nin bir üniversiteler adas› olmas›
bir devlet stratejisi olarak uygulanmakta olup Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye Yard›m Heyeti arac›l›¤›yla yapt›¤› mali katk›n›n küçümsenemeyecek
bir k›sm› bu üniversitelerin yat›r›m bütçeleri için
kullan›lmaktad›r. Bu politikalar›n sonucunda adada
niteli¤i yüksek bir araflt›rmac› havuzu oluflmufltur.
Bu seyrin artarak gitmesi beklenmektedir. Ancak
KKTC üniversitelerinde çal›flan araflt›rmac›lar TÜB‹TAK programlar› aras›ndan yaln›zca 1001 program›ndan yararlanabilmekte, bu programdan faydalananlara da, Yard›m Heyeti ile ilgili baz› k›s›tlamalardan dolay›, telif ücreti ödenememektedir.
Öneri: KKTC’de görev yapan ö¤retim üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapan ö¤retim
üyeleriyle ayn› flartlarda tüm TÜB‹TAK program-

11

Matematik Dünyas›, 2011-I

6. Proje rapor süreleri: TÜB‹TAK, Kariyer
program›, 1001 program› gibi çeflitli bilimsel destek programlar›nda, denetimi sa¤lamak ve öz de¤erlendirmeye olanak tan›mak için 6 ayl›k raporlama istemektedir. Ancak bu süre oldukça k›sa olup,
hem araflt›rmac›lar›n hem hakemlerin ifl yükü aç›s›ndan sak›ncalar do¤urabilmektedir.
Öneri: 2 y›ll›k veya daha uzun süreli projelerde raporlama süresinin 6 ayda birden y›lda bire ç›kar›lmas›.

Feza Gürsey Enstitüsü mevcut yap›s› itibar›yla bu
konumda olmaktan uzakt›r.
Öneri: TÜB‹TAK, Feza Gürsey Enstitüsü’nü
her anlamda destekleyerek, akademik ve idari yönetim flemalar›n› yurtd›fl›ndaki benzerlerini örnek
alarak düzenleyerek, bu kurumu amac›na ulaflt›rmal›d›r. Örne¤in, kuruma liderlik yapacak en üst
düzeyde temayüz etmifl bir bilim insan› kurumun
bafl›na getirilmeli ve az say›da sabit akademik kadro benzer flekilde oluflturulmal›d›r. (Bu kiflilerin seçiminde Türkiye Cumhuriyeti vatandafll›¤› koflulu
aranmamal›d›r. Örne¤in, Korean Institute of Advanced Studies, fizikçi Leonard Susskind ve matematikçi Efim Zelmanov’u “Distinguished Professor” unvan›yla kadrolar›na dahil etmifltir.) Enstitünün sabit akademik kadrolar›n›n haricinde devinen bir geçici kadrosu olmal›, bu kadrodaki kifliler
o akademik y›l veya y›llarda yap›lacak faaliyetlere
göre Enstitü Yönetim Kurulu taraf›ndan liyakat
usulüne göre belirlenmelidir. Enstitünün fiziksel
olanaklar› gözden geçirilmeli, ‹stanbul’un ulafl›m
ve konaklama problemleri gözönüne al›narak, misafirhane imkânlar› mutlaka gelifltirilmelidir. ♠

7. Feza Gürsey Enstitüsü: ‹stanbul Kandilli Rasathanesi’nin yan›ndaki binada faaliyet göstermekte olan Feza Gürsey Enstitüsü, Fizik ve Matematik
alanlar›nda en üst düzeyde araflt›rmalar› desteklemek üzere kurulmufl bir ileri araflt›rmalar enstitüsüdür. Bu enstitünün benzerleri bulunduklar› ülkelerin bilim kurumlar› aras›nda ülkelerinin göz bebekleridir. ABD’de Institute of Advanced Studies,
MSRI, Fransa’da IHES., Almanya’da Max Planck
Institute bu amac› güden kurumlar aras›nda say›labilir. Dünyada teorik alanda en büyük yeniliklerin
bu çat›lar alt›nda gerçekleflmesi ola¤and›r. Ancak,

12

