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Hesap Ver TÜB‹TAK!
Türkiye pek çok alanda baflka ülkelerle rekabet ediyor. Ancak konu bilime gelince koca bir kara deli¤i and›r›yoruz. Mesele sadece prestij de¤il.
Kendi bilgimizi üretemedi¤imiz sürece, gerçek bir
gücümüz de olamaz.
TÜB‹TAK verilerine göre 2008’de y›ll›k yay›nlar dünya s›ralamas›nda 18’inciyiz. Kula¤a hofl gelebilir. Ama bilimde, yay›n say›s›ndan ziyade etki
alan› önemli. TÜB‹TAK’›n 2010 çal›fltay›na kat›lan Prof. Dr. ‹brahim Ortafl diyor ki:
“Türkiye adresli üretilen bilimsel yay›nlar›n etki de¤eri düzeyi, Dünya, OECD ülkeleri ve AB-27
ülkeleri ortalama de¤erinin yaklafl›k üçte biri kadar. 1981-2007 döneminde ülkemizde üretilen yay›nlar, hem AB-27’nin hem de ABD’nin yüzde 1,8’i
kadar!”
Durum böyleyken, ülkenin en önemli bilim kurumu TÜB‹TAK, bilimi desteklemek yerine köstekleyen bir kuruma dönüflüyor. TÜB‹TAK’›n son
marifeti, Türkiye’nin tek teorik fizik ve matematik
araflt›rma enstitüsü “Feza Gürsey Enstitüsü”nü
(FGE) bitirecek bir karara imza atmak.

y›llar›n bafl›ndan itibaren düzenli olarak bu say›
azalt›ld›. 2011’de 4 araflt›rmac›ya kadar indirildi!
• Enstütünün önemi ne? FGE, Türkiye biliminin, özellikle teorik fizik ve matemati¤in en önemli kazan›mlar›ndan biri. H›zla azalt›lan araflt›rmac›
personeli say›s›na ra¤men, yaklafl›k 350 makale
üretti. Bu makalelere 2 bine yak›n at›f ald›. Bu say›lar, özellikle teorik fizik ve matematik gibi yay›n
üretmenin zor oldu¤u konularda çal›flan enstitü
personelinin bilimsel yetkinli¤inin kan›t›.
En prestijli ödülleri ald›
• Uluslararas› etkinli¤i var m›? FGE kuruluflundan itibaren, ulusal ve uluslararas› alanda prestijli bilimsel ödüller ald›. Önemli bilimsel kurulufllara üyelikleri de bulunuyor. Enstitü, 1997’de Kandilli’ye tafl›nmas›ndan itibaren say›s›z uluslararas›
toplant›ya da ev sahipli¤i yapt›. Bu toplant›lara
dünyaca ünlü yüzlerce yerli ve yabanc› bilim insan› kat›ld›.
• Kimler FGE’den yararland›? Binlerce yüksek
lisans, doktora ö¤rencisi ve genç bilim insan›, bu
toplant›lar sayesinde günümüzde aktif olarak çal›fl›lan bilimsel problemlerle tan›flt› ve araflt›rmalar
yapmaya bafllad›. 2010’da düzenlenen 24 toplant›ya yaklafl›k 1000 bilim insan› ve ö¤renci kat›ld›. Bu
y›l içinde Türkiye çap›nda düzenlenecek 35 matematik toplant›s›ndan 14’ünün FGE çat›s› alt›nda
yap›lmas› planlan›yordu.

Araflt›rmac› say›s› dörde indi.
Nedir bu karar? TÜB‹TAK, Enstitü’yü amaç
ve hedefleriyle iliflkisi olmayan, Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i ‹leri Teknolojileri Araflt›rma Merkezi’yle
(B‹LGEM) birlefltirecek. Ve Kandilli’den Gebze’ye
tafl›yacak. Bilim dünyas›, bu karar› “FGE kapat›l›yor” olarak yorumluyor.
• Feza Gürsey Enstitüsü nedir? 1997’de ‘Feza
Gürsey Enstitüsü’ ad›n› alan enstitü, aslen 1983’te
kuruldu. ‹stanbul TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma
Merkezi bünyesinde, Prof. Dr. Erdal ‹nönü öncülü¤ünde kuruldu¤unda ismi Temel Bilimler Araflt›rma Enstitüsü’ydü.
• Feza Gürsey kim? Ça¤dafl Türk fizi¤inin,
dünyaca tan›nan belki de en önemli ismi.
• Nerede bu enstitü? Halen Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Yerleflkesi’nde. Ancak
Prof. Nükhet Yetifl’in karar›yla TÜB‹TAK’›n Gebze yerleflkesine tafl›naca¤› bildirildi. 4 günde!
• Enstitüde kaç kifli çal›fl›yor? FGE’nin 1998
y›l›nda 16 tam zamanl› ve 13 yar› zamanl›, toplam
29 araflt›rmac›dan oluflan kadrosu vard›. 2000’li

Yavafl yavafl bitiriliyor
Velhas›l, FGE yavafl yavafl bitiriliyor. Önce
araflt›rmac› say›s› azalt›larak, sonra tafl›n›p alakas›z bir kuruma ba¤lanarak. Böylece özü ve misyonu kaybettirilecek.
Oysa Enstitü, 2000’li y›llar›n bafl›ndaki ivmeyle büyümeye devam etseydi flu anda Avrupa ve
dünyadaki say›l› bilimsel merkezlerden biri olacakt›. Ancak olamad›.
ÖSYM Baflkan› Ali Demir’in, kan›tlanm›fl intihal olay›na ra¤men büyük koltu¤unda oturabildi¤i
bir ülkenin bilim anlay›fl›ndan zaten ne bekleyebilirsiniz?
Yaz›klar olsun.
..\..
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y›s› yaklafl›k 0.1. Enstitüde bu say› kifli bafl› yaklafl›k 2 makale.
• 2010 TÜB‹TAK bütçesi yaklafl›k 1.5 milyar
TL. Bu bütçenin 300 milyon TL’si harcanamam›fl.
2010 Enstitü bütçesiyse yaklafl›k 2 milyon TL.
(Kaynak TUB‹TAK 2010 Faaliyet Raporu http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid
=1053 ) Sormak laz›m: Bu bütçe bilime de¤ilse neye ayr›lacak? ♥

RAKAMLARLA TÜBiTAK
• TÜB‹TAK genelinde proje personeli dahil
yaklafl›k 2150 AR-GE personeli çal›fl›yor.
• 2010’da TÜB‹TAK adresli yay›n say›s› 240
civar›nda. (Kaynak ‘web of science’. Ancak bu say› sa¤l›kl› de¤il. Bu makaleler içerisinde ayn› zamanda TÜB‹TAK bursiyeri olup bunu makalelerin
adres k›sm›nda belirtenler de var!).
• FGE’de 2010 senesinde 19 makale yaz›ld›.
TÜB‹TAK genelinde ortalama kifli bafl› makale saHabertürk, 20 Temmuz 2011, Pervin Kaplan

Avrupal› Matematikçiler
Bakan Ergün’den Destek ‹stedi
TÜB‹TAK’›n Prof. Dr. Erdal ‹nönü’nün öncülü¤ünde kurulan Feza Gürsey Enstitüsü’nü Bo¤aziçi
Üniversitesi ile protokolünü feshederek, Biliflim ve
Bilgi Güvenli¤i ‹leri Teknolojiler Araflt›rma Merkezi’ne (B‹LGEM) ba¤lamas›na yaln›zca Türkiye’deki
matematikçi ve fizikçilerden tepki gelmiyor. Avrupal› matematikçiler de baflar›l› çal›flmalar› olan ancak haberleflme güvenli¤i konusunda çal›flan bu
merkeze neden teorik fizik ve matematik konusunda çal›flan enstitünün ba¤land›¤›n› sorguluyor.
Türkiye’nin de aralar›nda bulundu¤u 60 ülkenin ulusal matematik derne¤i, 20 araflt›rma merkezi ve 3 binden fazla bilim insan›n›n kiflisel üye oldu¤u Avrupa Matematik Birli¤i Baflkan› ve ayn›
zamanda Barcelona Üniversitesi Matematik Fakültesi ö¤retim üyesi Profesör Marta-Sanz-Sole, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün’e bu konuyla ilgili bir mektup yollad›.
Sole, mektubunda Avrupa’da tan›nan bu kurumun yaklafl›k 15 y›ld›r multidisipliner matematik
ve fizik araflt›rmalar›n›n aktif bir merkezi oldu¤unu
söyleyerek, flöyle diyor: “Say›n Bakan, enstitünün
flu anki yap›s›na son verilmesi için oluflturulan
planlar hakk›ndaki derin endiflelerimizi bildirmek
ad›na yaz›yorum. Bu enstitü Türk araflt›rmac›lar›n›n ortaya ç›kmas› ve çal›flmalar›n› yürütmesinde
ve uluslararas› bilimsel iflbirliklerinin sa¤lamlaflt›r›lmas›nda kritik rol oynad›. Al›nan karar›n ciddi hata oldu¤una inan›yoruz. Bu durum Türkiye’deki
matematik ve teorik fizik çal›flmalar›n›n gelecekteki geliflmeleri ad›na olumsuz sonuçlar yaratacakt›r.
Enstitünün kapat›lmas› büyük bir kayba yol açacak
ve Türkiye’deki bilimsel varl›¤› azaltacak ve bilim
dünyas›na etki edecektir. Güçlü bir flekilde inan›yo-

ruz ki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›, Feza
Gürsey Enstitüsü için oluflturulan planlar› de¤ifltirecektir.” Baflkan’›n mektubu böyle.
TÜB‹TAK ise ilk kez HABERTÜRK’ün duyurdu¤u bu geliflmeyle ilgili bir aç›klama yapt›. Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü ve Biliflim Teknolojileri Enstitüsü’nden sonra Feza Gürsey Enstitüsü’nün de “Temel Bilimler Araflt›rma Enstitüsü”
olarak B‹LGEM’e ba¤l› çal›flmalar›n› “bizzat araflt›rma yapmak ve bilgi üretmek” misyonuyla sürdürece¤ini vurgulad›.
Bu aç›klamada bir kez bile enstitünün ad›n›n
Feza Gürsey olarak geçmemesi dünyaca tan›nan
Türk fizikçisi Feza Gürsey’in ad›ndan vazgeçildi¤ini gösteriyor.
Enstitünün bugüne kadar yapt›¤› çal›flmalar da
kimlerin bu enstitüde çal›flt›¤› da ortada. Üretilen
bilimsel yay›nlar› da takip etmek mümkün. Enstitüdeki araflt›rmac› say›s›n›n y›llar içinde nas›l eridi¤i de biliniyor. Tüm dünya temel bilimlere önem
verirken var olan› ileriye götürmek yerine ortadan
kald›rmaya çal›flman›n anlam› nedir bilmiyorum.
Dünyada temel bilimler alan›nda araflt›rma yapan enstitülerden birkaç örnek vermek istiyorum.
Kore ‹leri Çal›flmalar Enstitüsü’nde (KIAS) doktoral› 137 araflt›rmac› çal›fl›r, bütçesi ise 15 milyon dolard›r. (Yaklafl›k 24 milyon 600 bin TL). Almanya’da Max Planck Matematik Enstitüsü’nün doktoral› 20 araflt›rmac›s› ve 6 milyon Euro bütçesi (9 bin
840 TL), Kanada’da PerimeterTeorik Fizik Enstitüsü’nün 90 doktoral› araflt›rmac› ve 10 milyon dolar
bütçesi (17 milyon TL) var. Son örnek de ‹ran’dan.
Tahran Temel Bilimler Araflt›rma Enstitüsü’nde
(IPM) çal›flan doktoral› araflt›rmac› say›s› 137. ♥
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