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 Günümüzde toplumlar n zenginli i bilgi ve 
teknoloji üretimi ile do ru orant l d r (1, 2). Geli mi  
ülkelerde endüstrile menin ve onun getirdi i 
zenginli in ana kayna , bilimsel geli meler 
sayesinde yap lan orijinal bulu lar ve onlar n 
getirdi i art  de erdir. Ticaret ile % 1-30 oran nda 
gelir elde edilirken, ba ka ülkeler/firmalar 
taraf ndan patentlenmi  teknoloji (know-how) 
transferi ile bu gelir % 1-100 oran na ç kmakta; 
patentlenmi  orijinal bulu lar ise, yap lan yat r ma 
oranla % 100 ile % 10’000 aras nda, çok yüksek 
düzeyde bir kar olu turmaktad r. Bu nedenle orijinal 
bulu lar  takip eden endüstrile me ve onun getirdi i 
art  de eri sa lamak için uygun ko ullar 
olu turulmas , bat  toplumlar n n yasama / yönetme 
sistemlerinin ve ekonomilerinin temelini 
olu turmaktad r (3). Bat da herhangi bir orijinal 
bilimsel bulu un patentlenmesi, ürüne dönü mesi, 
toplum yarar na kullan lmas , dünya pazar na 
aç lmas  ve yap lan yat r m n birkaç kez fazlas yla 
gelire dönü mesi çok organize bir ekilde, süratle 
gerçekle mektedir. Türkiye’de bilim ve teknoloji 
a rl kl  kalk nma modelleri ciddiye al nm  ve 
1961’de Devlet Planlama Te kilat , 1963’de Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Ara t rma Kurumu (Tübitak), 
1993’de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
kurulmu tur. Bu çabalara ra men di er uluslar ile 
kar la t r ld nda Türkiye’nin bilim verileri oldukça 
geri bir durumdad r (1, 2). Özellikle bilimden üretime 
giden yolu belirleyen bir ölçü olarak yüksek say da at f 
(citation) alan bilimsel yay n ve patent say s nda Türkiye 
oldukça geri bir konumdad r. Bunun nedeni Türkiye’de 
bilimin organizasyonu ve finansman ndaki a a da 
bahsedilen sorunlar n ve bat  toplumlar ndan 
farkl l klar n oldukça fazla say da olmas d r. 
 
ANA SORUNLAR 
 
1. Bilim Bilinci: Türkiye’de gerçek anlamda ülkenin 
gönencine katk da bulunacak düzeyde bilim ve 
teknoloji üretiminin olmamas , halk, siyaset ve 
medya taraf ndan bir sorun olarak görülmemektedir. 
Özellikle son yüzy lda bat  toplumlar n n 
zenginli inin ana kayna n n orijinal bilimsel 
bulu lar oldu u, Türkiye’de tam anlam yla 
bilinmemektedir. Co rafi ke iflerin, sanayi 
devriminin, askeri ya da kültürel emperyalizm diye 
tan mlanan durumlar n da temel kayna n n orijinal 
bilimsel bulu lar oldu unun fark na var lmam t r. 
Sürekli olarak bahsedilen, çe itli üretim alanlar nda 
markala ma iste i ve çabalar na kar n, Dünya’da 
kabul edilen markalar n kökeninin orijinal bulu  ve 
patent oldu unun da fark na var lmam t r. Do u 

blokunun y k lmas n n ana nedenlerinden biri de 
orijinal bulu ta, patent ve üretime giden yolda 
bat dan çok geri kalmas d r. 
 Bat da enformasyon teknolojisi ve 
küreselle menin getirdi i yenilikler ile ekonominin, 
ya am stillerinin ve mesleklerin sürekli de i ime 
u rad  aç k olarak görülmektedir. Yeni bilimsel 
geli melerin bölge ve ülke ekonomisine yapaca  
katk n n önemi sürekli olarak irdelenmektedir. 
Toplum, bilimi destekleyen vak flar ve yasa 
koyucular bu bilinçtedirler (4). Gelecek ku a n bu 
bilinçle yeti mesi için her alanda yo un çabalar 
vard r (3, 5). 
 
2. K s tl  Bütçe: Türkiye’de bilime ayr lan para ve 
bilim adamlar n n gelirleri k s tl d r. Bilim 
kurulu lar  ekonomik sorunlar n  çözseler de, 
a a daki nedenlerle etkin bilimsel üretim sürecine 
girememektedirler. 
 
3. Maliye Kanunlar : Türkiye’de bilimin finansman  
ile ilgili maliye kanunlar n n, Avrupa 
Toplulu u’ndan belirgin farkl l klar  vard r. Bilimsel 
ara t rma amac yla (Avrupa Toplulu u 6. çerçeve 
program , faz 3 klinik çal malar vs.) bilim adam  
ad na Türkiye’ye gelen paran n, nereye yat r laca , 
nas l kullan laca , nas l denetlenece i aç k de ildir. 
Türkiye’de bilimin üretilmesi için gerekli demirba  
ve sarf malzemesinin ihalesindeki ve al m 
süratindeki sorunlar, bilimsel üretim sürecini sürekli 
olarak kesintiye u ratmaktad r. Bat da bir iki gün 
içinde al nan, deneylerde acil olarak kullan lacak 
gereçlerin, Türkiye’de smarlanmas ndan sonra 
laboratuvara girmesi aylar sürmektedir. 
 
4. Personel Kanunu: Türkiye ve bat  ülkeleri 
aras nda personel kanunu önemli bir fark gösterir. 
Bat da bilim adam  sözle meli personeldir ve 
yan nda çal acak sözle meli bilim adamlar n  
(ö rencilerini, asistanlar n , teknisyenlerini ve di er 
ara t rmac lar n ) seçme özgürlü üne sahiptir.  
 
BİLİMİN ORGANİZASYONU 
 
5. Bilimsel Ba ar  Düzeyinin De erlendirilmesi: 
Türkiye’de bilimsel ba ar  düzeyi 
de erlendirilmemektedir. Sadece doçent ve profesör 
olurken yap lan de erlendirme, profesörlükten sonra 
emeklili e kadar yakla k 25 y l boyunca bir daha 
yap lmamaktad r. Doçentlik, profesörlük ve daha 
sonras  için bilimsel ba ar  de erlendirme kriterleri, 
dünyadaki yeni geli melere göre gözden 
geçirilmelidir. Örne in; Türkiye’de bilimsel 



P i V O L K A, Y l: 3  Say : 11, Sayfa: 4 

yay nlarda yazarlar n dizili  s ras nda “senior 
author” son isim, sondan bir önceki isim gibi 
pozisyonlar n ne anlama geldi inin bilinmedi i 
görülmektedir. Bilim adam n n bilimsel ba ar s  bat  
toplumlar nda yap ld  gibi a a daki kriterlere göre 
objektif olarak her y l de erlendirilmelidir. 

a) yay nlar , yay nlar n n ald  at f say s , 
b) ald  ödüller, 
c) ald  ara t rma grantlar , 
d) patentleri, 
e) davet edildi i uluslararas  konu malar, 
f) uluslararas  toplant larda oturum ba kanl , 
g) uluslararas  bilimsel organizasyonlarda 

ald  görevler, kongre vs. organizasyonlar , 
h) makale ve grantlar n degerlendirilmesinde 

ald  roller (peer-review), 
i) editöryel görevleri.  

 
6. Yüksek Teknoloji Enstitüleri: Bünyesinde çal an 
bilim adamlar n n, üniversitedeki bilim adamlar na 
göre daha yo un bir ekilde bilimle u ra t , 
kendine özgü bütçesi ve özerk yönetimi olan bu 
kurulu lar, bat da çok ba ar l  olarak 
çal maktad rlar. Türkiye’de de bulunan bu 
kurulu lar n üst düzey bilim üretmemelerinin nedeni 
i leyi lerini direkt olarak etkileyen ve bu makalede 
bahsedilen sorunlard r. Türkiye’de hem üniversiteler, 
hem özel sektör bünyesinde yeni yüksek teknoloji 
enstitüleri kurulmal d r. Bu enstitülere üniversite 
bünyesi d ndakilere doktora e itimi verme olana  
gibi akademik yetenekler verilmeli, personel yasas  
ve di er gerekli de i iklikler yap larak Türkiye’ye 
beyin göçünü sa layacak ekilde dünyaya aç lmalar  
sa lanmal d r. 
 
7. Bilimsel Yay nlar: Türkiye’de ne tür yay nlar n 
bilimsel yay n oldu unun tan mlanmas nda sorunlar 
vard r. Dünyan n herhangi bir yerinden, herhangi bir 
bilim adam n n bilgisayar  arac l yla diledi i anda 
(10-15 sn içinde) ula amayaca  yay nlar n; yani 
biyolojik bilimler alan nda, ders kitaplar  ve doktora 
tezlerinin bilimsel de erleri yoktur. E er içlerinde 
bilimsel de eri olan bir bulgu varsa, Science 
Citational Index’lere giren hakemli dergilerde ayr ca 
yay nlanmal d r. Türkiye’de bas l p Science 
Citational Index’lere giren bilimsel dergi say s  çok 
azd r (6). Bu say n n art r lmas , yay nlanan tüm 
bilim dergilerinin at f endekslere (örne in: Biyolojik 
bilimler için Index Medicus’a) girme kriterlerini en 
k sa zamanda yerine getirmeleri gerekmektedir. 
 
8. Doktora ve Doktora Sonras : Bat da doktora 
ö rencileri bilimsel geli melerde çok önemli rol 
oynamaktad rlar. Türkiye’deki doktora sistemi, 
ö rencilerin bilimsel olarak verimli olmalar na 
yönelik bir hedef ta mamaktad r. En basit örnek 
olarak, bat da doktora tezleri ö rencilerin hakemli 
dergilerde yay nlanm  makalelerinden olu makta 
iken, Türkiye’de tezde yer alan çal man n 
yay nlanmam  olmas  art  ko ulmu tur (7). 

Ö renci, doktora tezi için yapt  ara t rmalar n 
hemen ba nda çok önemli bir bulu  yapsa bile, tez 
süresinin dolmas na kadar bulu unu yay nlamadan 
beklemek zorundad r. Doktora tezi 12 nüsha 
bas lmaktad r. çeri i ne olursa olsun bilim dünyas  
taraf ndan bu teze ula lamamaktad r. Ö renci ve 
hocas  çok önemli bir bulu  yap p doktora tezinde 
yay nlasalar bile, bu bulu  hakemli dergide 
yay nlanmad  için bilim dünyas nda dikkate bile 
al nmamaktad r.  
 Bilimsel ya amda doktora sonras  “post 
doctoral” iki ya da üç y ll k dönem, bat da bilime 
do rudan en etkin biçimde katk da bulunulan 
dönemi olu tururken, Türkiye’de böyle bir dönem ve 
onunla ilgili düzenlemeler yoktur. 
 
9. Ö retim Üyeleri: Bat da, üniversite ö retim 
üyelerinin bilime daha fazla zaman ay rmas  
sa lanmaktad r. Bunun en önemli nedeni, ö retim 
üyesi kadrolar n n geni  olmas d r. Ayr ca, bat da 
“adjunct profesör” sistemi ile özel sektördeki ya da 
üniversite d ndaki enstitülerdeki bilim 
adamlar ndan e itimde yararlan lmas  mümkün 
olmaktad r. Bir ba ka çözüm yolu olarak ise u yeni 
uygulama yap lmaktad r (8): Ö retim üyelerinin iki 
senelik planlar ile hangi oranda bilim, e itim ya da 
hizmet yapacaklar n  önceden belirlemeleri sayesinde 
bilime yatk n ö retim üyelerine, bilime konsantre 
olmalar  için iyi bir olanak sa lanmaktad r. Öte 
yandan bilime yatk n olmayan ö retim üyeleri, 
e itim ve hizmet görevini üstlenmekte, böylece 
verimlilik artmaktad r. 
 
10. Ödüller: Türkiye’de bilim adamlar na ve 
kurulu lar na verilen ödüller yok denecek kadar 
azd r. yi bilim adam n n motivasyonunda, ald  
ödüller çok etkin bir rol oynamaktad r. Ödüller 
medyan n ilgisinin çekilmesi sayesinde toplumun 
haberdar edilmesini ve yönlendirilmesini sa lar. 
Ödüller verilirken kesinlikle adil seçim yap lmal d r. 
Adil seçim sa layacak çok pratik bir örnek olarak, bir 
önceki y l, en yüksek etki faktörlü, hakemli dergide 
yay nlanan makalenin birinci yazar na en ba ar l  
ara t rma ödülü verilebilir. Üniversiteler, belediyeler 
ve bilim ile ilgili vak flar her y l bilim adamlar n  
maddi ve manevi olarak destekleyecek en ba ar l  
ara t rma ödülü vermelidir. 
 
11. Denetleme: Bat da bilimin organizasyonunun 
kurallar , bilimsel ya am n uzun soluklu olmas  ve 
ba ar l  sonuçlanan projelerin yeni projeler 
kazand raca  temeline dayanmaktad r. Bu nedenle 
bilimsel ba ar , bilimin finansman n  sa layan 
kurumlar taraf ndan etkin olarak denetlenmektedir. 
Ba ar s z bulunan bilim adam  i  kayb , pozisyon 
kayb , ara t rma grubunun küçülmesi gibi de i ik 
derecelerde yapt r mlarla kar la maktad r. Böyle 
olmas  son derece do ald r. Türkiye'de benzer 
ekilde denetleme ve yapt r mlar, özel sektör d nda 
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hiçbir meslek alan nda uygulanmamaktad r. Bu 
sorun çözülmedikçe geri kalm l k kaç n lmazd r. 
 
12. Bilimsel Toplant lar: Türkiye’de bilimsel 
kongrelerin ana amac n n ülkenin bilimsel geli imine 
katk da bulunmak olmas  gerçe i gözard  
edilmektedir. Kongreler sadece meslek içi e itim 
verilen toplant lara dönü mü tür. Sempozyum 
konu mac lar  kendi yeni bilimsel verilerinden 
bahsetmek yerine; üniversite üçüncü, dördüncü 
s n flarda anlat lmas  gereken derlemeleri 
anlatmaktad r. Sözlü sunumlara çok k sa zaman 
ayr lmakta, bilime katk da bulunacak tart ma ortam  
olu mamaktad r. Poster sunumlar  hemen hemen hiç 
ilgi görmemektedir.  
 Son y llarda çok say da hekim, ilaç firmalar  
taraf ndan finanse edilerek yurt d  kongrelere 
kat lmaktad r. Bilim ile do rudan u ra an, ilaç 
firmalar  ile reçete ili kisi olmayan bilim adamlar n n 
yurt d  kongrelere kat lmas , eskiden oldu u gibi 
hala çok zordur.  
 
BİLİMİN FİNANSMANI  
 
13. Temel Bilimin Finansman : Bat da temel bilimsel 
ara t rmalar n finansman , devletin ana bütçesi 
taraf ndan etkin bir biçimde garantiye al nm t r (9). 
Güçlü temel bilim ara t rmalar  olmayan ülkelerde, 
ürüne dönü ecek bilimsel bulu  yap lamayaca  
uzun zamand r bilinmektedir. Ayr ca bilimsel 
ara t rmalar  destekleme amac  ile kurulan vak flar 
temel bilimlerin finansman nda oldukça etkin bir rol 
oynamaktad rlar.  
 
14. Özel Sektörün Rolü: Bat da bilimin özel sektör 
taraf ndan finansman , toplam bilim finansman n  
% 30 - % 70 kadar n  olu turmaktad r (10). Orijinal 
bilimsel bulu lar yap ld ktan sonra somut ürünler 
ortaya konmas nda, ekonomik sistemin gere i olarak 
özel sektör rol almaktad r. Bu sayede bilimsel 
bulu lar n süratle art  de er olmas  ve toplumun 
gönencine katk da bulunmas  sa lanmaktad r. 
 Bilimin özel sektör taraf ndan finansman n  
sa lamak amac yla, bat da sermaye ile bilim adam n  
bir araya getirme toplant lar  yap lmaktad r. Orijinal 
bulu u ve patenti olan bilim adam na as l i ini 
kaybetmeden (spin-off) firma açma kolayl klar  
sa lanm t r. Firmalar n sürekli olarak ba ms z 
bilim kurumlar na proje verme al kanl klar  vard r 
ve bütçelerinde bu amaçla sürekli olarak para 
bulunmaktad r. Ayr ca özel sektör firmalar  orijinal 
bulu lar  patentleme konusunda ileri derecede 
yetkindirler. 
 Bat da bilimsel bulu lar n ürüne 
dönü mesinde özel sektörün rolü birkaç yüzy ld r 
ba ar yla sürmektedir; çünkü personel kanunu 
uygundur, maliye ve ihale kanunu uygundur, 
üniversiteler kanunu uygundur. u ana kadarki 
uygulama her aç dan iki taraf  da tatmin etmi tir. 
Kanunlar; ileti im teknolojisine, paran n 

küreselle mesine, ekonomik geli melere ve yeni 
olu an gereksinimlere paralel olarak sürekli 
yenilenmektedir. 
 
15. effafl k: Bat da bilimin finansman  effaf olarak 
sürdürülmektedir. Bilimi finanse eden tüm 
kurulu lar kime, hangi proje için, ne kadar para 
verdiklerini topluma aç klamaktad rlar. Tüm bilim 
kurumlar  y ll k raporlar nda ara t rmalar n n nas l 
finanse edildi ini aç klamaktad rlar. Tüm bilim 
adamlar , konferanslar ndan ve derslerinden önce 
anlatacaklar  bulgular n herhangi bir özel sektör 
firmas  taraf ndan finanse edilip edilmedi ini 
bildirmek zorundad rlar. 
 
16. Patentler: Bat da tüm orijinal bulu lar 
patentlenmektedir (10, 11). Patentlenmeden 
yay nlanm  bulu lar n ürün haline geçmesi pratik 
olarak imkans zd r. Türkiye’de patent çok nadir 
olarak yap lmaktad r. Bilim kurulu lar n n patent 
için bir bütçesi yoktur (Avrupa’da patent masraflar  
yakla k 20'000 Euro tutmaktad r). Patent 
avukatl /mahkemeleri, bir uzmanl k alan  olarak 
bat da etkin bir ekilde çal maktad r.  
 u anki ko ullarda Türkiye’de ülkenin 
gönencini art racak çok önemli bir bilimsel bulu  
yap lsa bile, yukar da bahsedilen nedenlerden dolay  
patentlenemeyecek ve ürün haline dönü mesinde 
büyük sorunlar olacakt r. Ayr ca Türkiye’de telif 
hakk  yasalar  etkin de ildir. Hemen her ürünün 
sahtesi çok k sa zamanda piyasaya ç kmaktad r. Bu 
sorun çok acilen çözülmelidir. 
 
SONUÇ 
 
 Türkiye’de bilimin organizasyonu ve 
finansman ndaki sorunlar, kamuya ait sanayi 
kurulu lar n n zarar etmelerine ve birer birer elden 
ç kmalar na yol açan sorunlara çok benzemektedir. 

u anki ko ullarda Türkiye’de ülkenin gönencini 
artt racak çok önemli bir bilimsel bulu  yap lsa bile, 
yukar da bahsedilen nedenlerden dolay  
patentlenemeyecek ve ürün haline dönü mesinde 
büyük sorunlar olacakt r. Ülkenin gerçek anlamda 
ça da  uygarl k ve refah düzeyine ula mas , bilim ve 
teknoloji üretimini artt rmak için gereken 
düzenlemelerin süratle yap lmas na ba l d r. Yap lan 
herhangi bir orijinal bilimsel bulu un patentlenmesi, 
ürüne dönü mesi için varolan engeller süratle 
giderilmelidir. Temel bilimsel ara t rmalar n; 
üniversiteler, TÜB TAK ve benzeri devlet kurulu lar  
ve vak flar taraf ndan en iyi ekilde desteklenmesinin 
gerekti i unutulmamal d r. Özel sektörün ara t rma-
geli tirme harcamalar n  artt rmak için gerekli 
düzenlemeler yap lmal d r. TÜB TAK ve TÜBA’n n 
bütçesi, etkinli i ve effafl  art r lmal d r. Bilime 
destek olan vak flar n say s  art r lmal d r. Bilimin 
geli mesine yönelik sivil toplum örgütleri 
yayg nla mal , birçok geli mi  bat  ülkesinde 
bulunan bilim ve teknoloji bakanl  kurulmal d r. 
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