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Sunumun içeriği ve ana düşünceler :
Üniversiteler : İşlevi, yapıları, gelecekleri her yerde tartışılıyor
Üniversitelerin esas misyonu nedir ? Bilgi üretimi ….
Türkiye ve dünyadan istatistiksel bazı bilgiler.
Bilimin uluslararası karakteri . Neden ve nasıl oluşuyor ?
Bilimin çok disiplinli ve bütüncül karakteri.
Kurumsallaşmanın esas rolü ve önemi .
Bilim sosyal bir uğraştır (Dyson). Neden ,ne anlama geliyor ?
Araştırma gruplarının hayati önemi.
Proje kültürünün yeri. Kritik kütle kavramı ve işbölüşümü.
Bilim ve teknoloji arasındaki sarmal ilişki. Temel bilimden
mühendisliğe kadar giden uzun ve şaşırtıcı yol.
 Saf meraka dayalı araştırmanın insanlık tarihindeki yeri.
 Temel algılarda büyük farklılıklarımız.
 KAVRAM KARGAŞASI YAŞIYORUZ Bazı tespitler ve çözüm
önerileri. Planlamanın hayati önemi











• Araştırma özgürlüğü

-

Araştırma verimliliği

• Bilimsel araştırmanın hedefinin daraltılarak kısa vadeli
teknolojik yeniliklerle özdeşleştirilecek kadar kapsamının
daraltılması riski (belki farkında olunmadan) hiç yok değil.
• Bilimin insanlığa sunduğu imkanlar ? Aslında müthiş !
• Gelecek için iyimser olmamızı sağlayacak gelişmeler
kanımca fazlasıyla mevcut (mesela açık toplum koşullarının
güçlenmesine hizmet ediyor). Tersinin de geçerliliği var tabii.
• Ancak öte yandan teknolojinin bir kısım insanların
başkalarına hükmetmesini mümkün kılan bir araç olarak
kullanılma tehlikesi de var.
• Gelişmiş ülkelerin genç kuşakları hangi mesleklere yöneliyor

• Bilim ve teknoloji hayatın her alanında karşımızda; bilime
bağımlı durumdayız
• Ulusal ekonomiler bilim sayesinde istikrar kazanabilmekte
• Gelecek 50 yılda bilim ve teknoloji alanında kaydedilecek
ilerlemeler muhtemelen son 500 yıldakine eşdeğer olacak
• Ortalama yaşam süresi çok kısaydı
• (Hititler döneminde 25 yıl, 19 yüzyıl başlarında 37 yıl)
•

Çocuk ölümleri daha fazlaydı, radyo, televizyon, telefon
yoktu, otomobiller, uçaklar yoktu, bilgisayarlar yoktu,
hastalıklarla başetmekte büyük zorluklar yaşanıyordu, dünya
ve evren hakkında insanların bilgileri sınırlıydı …….

P.Medawar’ın (1960 Nobel Tıp Ödülü Sahibi) Yıllar önce BBC TV ’de
kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevap çok düşündürücüdür. Soru
şuydu : ‘‘Tüm dünyayı dolaştınız. Halkın tıptan beklentisi sizce nedir ? ‘’
Medawar biraz düşündükten sonra ‘‘İnsanların en başta gelen beklentisi eşit
muamele’’ diye cevapladı. Mükemmel bir gözlemcinin ve sosyolojik bakış
açısına sahip bir bilim adamının cevabıydı bu. Sosyolojik boyut kanımca her
zaman önde tutulmalı. Adalet duygusu hayati önemdedir.
Bizden bir örnek : Ulaştırma ve iletişim alanlarından
a) Son on yılda inşası tamamlanan ya da bitmek üzere olan
karayolu tünellerimiz sayısı ve uzunluğu : 22 dev tünel ! Gerçekten çok önemli !
Yeni Zigana Tüneli : 14 481 m, Ovid Dağı Tüneli : 14 000 m,
Kop Dağı Tüneli : 6 500 m , Ordu Nefise Akçelik Tüneli (2007) 3,820 m
Ancak öte yandan :
b) Örneğin Cenevre – Ankara Havalimanlarının yurtdışı uçuşlarının karşılaştırılması
çok üzücü ve düşündürücü bir tablo sergiler.
c) Internetten dosya indirme hızında Dünya sıralamasında 76.cıyız.
Fiber optik ağ uzunluğumuz için bir karşılaştırma :
Stockholm : 1,2 Milyon km
Tüm Türkiye : 240 Bin km.
Wikipedia’ya erişim yasaklı. Oysa muazzam ve güncel bir bilgi kaynağı
ve üstelik kollektif bir şekilde geliştiriliyor.

Yüksek öğretim sistemimize ait bazı istatistikler -1

Yüksek öğretim sistemimize ait bazı istatistikler -2

Yüksek öğretim sistemimize ait bazı istatistikler -3
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Evolution of the 18-24 population by 2025
(2005=100)

Source: United Nations, Population division (revision 2006)

Scenario 2: Projected tertiary enrolments in
2025 under recent trends (2005=100)

Source: OECD, Higher Education 2030, Vol. 1 Demography

Tertiary educational attainment (%) of
25-64 population

Change in student/staff ratio to stay at 2005
expenditure level

18-22 yaş aralığındaki nüfus

Yüksek öğretime kayıt yaptıran öğrenci sayıları

Yüksek öğrenim görmüş
nüfusun yıllar içerisindeki
küresel değişimi
OECD raporu - 2012

Doktora mezunları - 2014

Küresel öğrenci hareketliliğinde büyük artış
• Dünyada yaklaşık 3 milyon öğrenci yabancı ülkelerde üniversite
öğrenimi görüyor, 2025 yılı için tahmin 6 milyon civarında.
• Bunların % 65’i Asya’dan :
Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Malezya.
• Son yıllarda en fazla öğrenci göndermeye başlayan ülkeler :
Brezilya, Suudi Arabistan, Rusya, Vietnam ve Nijerya.
• Gidilen ülkeler : ABD (21%), UK(11%), Almanya (9%), Fransa
(9%) , Avustralya (8%) ve Çin 5%.
• Giderek artan öğrenim harçları.
• Hükümetler bu uluslararası öğrenci hareketliliğini destekliyor..
• Ulusal yüksek öğrenim sisteminde bu yabancı öğrencilerin
yüzdesi değişiyor : 28.5% Yeni Zelanda - 6 % ABD.
• Doktora ve araştırıcı konumdaki öğrenciler için bu sayılar farklı :
UK % 42.7, ABD %23.7, İsveç %20.6, Australia % 29.8.

Yüksek öğrenimde uluslararası
öğrenci hareketliliği - 2020
The shape of things to come:

higher education global trends
and emerging opportunities to
2020
www.britishcouncil.org/highereducation

Türkiye yüksek öğretim sisteminde öğrenci
hareketliliği

Türkiye’de yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler
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Azerbaijan
Turkmenistan
Syria
Iran
Iraq
Afghanistan
Kyrgyzstan
Greece
Kazakhstan
Libya
Pakistan
Nigeria
Somalia
China
Russia
Palestine
Yemen
Bulgaria
Mongolia
Albania
TFYR Macedonia
Georgia
Jordan
Germany
Indonesia
Tajikistan
Egypt

12,504
9,903
9,689
5,661
4,414
4,338
1,994
1,993
1,986
1,668
1,438
1,392
1,383
1,309
1,275
1,238
994
951
939
886
769
763
730
724
707
701
697

Uzbekistan
Serbia
Morocco
Ukraine
Kenya
Ethiopia

652
596
586
533
475
432
BosnaHerzeg 427
Tanzania
415
Moldova
403
Mali
348
Bangladesh 342
United States334
Cameroon 331
Ghana
312
Saudi Arabia 259
Algeria
239
Uganda
221
Guinea
217
Korea, Rep. 216
Lebanon
216
Niger
206
Tunisia
203
Congo
186
Montenegro 183
Senegal
177
Chad
173
India
171

Djibouti
168
Thailand
166
South Africa 164
Mauritania 151
Malaysia
142
Zambia
132
France
131
Malawi
129
Romania
125
Burkina Faso 123
Burundi
123
UK
115
Philippines 110
African Rep. 108
Gambia
104
Netherlands 103
Mozambique 102
Côte d'Ivoire 89
Benin
88
Colombia
81
Madagascar 80
Italy
74
Canada
7
TOPLAM 88 000

Türkiye’den yüksek öğrenim için yurtdışına giden öğrenciler
USA
9,970
UK
3,081
Bulgaria
2,614
Austria
2,405
France
2,095
Azerbaijan 2,016
B-Herzego 1,506
Ukraine
1,427
Italy
1,331
Macedonia 1,022
Canada
945
Poland
940
Hungary
869
Russia
672
Kyrgyzstan 656
Australia
610
Switzerland 603
Saudi Arabia 500
Egypt
397
Romania
396
Georgia
360
Jordan
269
Kazakhstan 236

Sweden
Spain
Belgium
Finland
Albania
Japan
Greece
Moldova
Korea, Rep.
Estonia
Denmark
Czechia
Belarus
Arab Emir.
Morocco
Portugal
Iran
Lithuania
India
Thailand
South Africa
Malaysia
Slovakia
Ireland
Norway
Qatar
Mongolia

231
229
218
201
155
152
149
137
127
123
120
113
107
99
91
90
88
82
69
61
60
55
55
54
52
52
43

Latvia
42
Brazil
41
Tunisia
35
Argentina
30
New Zealand 22
Serbia
22
Slovenia
22
Niger
21
Luxembourg 17
Oman
17
Hong Kong 16
Malta
14
Bahrain
13
Viet Nam
13
Dominic Rep.11
Indonesia
9
Chile
7
Colombia
7
Mozambic 7
Tajikistan
7
Ghana
5
Grenada
5
Lao PDR
5

TOPLAM 45 000

Okuma-anlama, fen ve matematikte PISA sonuçları

Ar-Ge Harcamaları vs. Araştırıcı Sayısı

Ülkelere göre Ar-Ge Harcamaları

UK Ar-Ge harcamalarının sektörlere göre dağılımı

Bilimsel Yayın istatistikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rank Country
Documents Citable documents
1
United States11036243
9875662
2
China
5133924
5052579
3
UK
3150874
2705067
4
Germany
2790169
2590028
5
Japan
2539441
2437565
6
France
1967157
1837639
7
Canada
1594391
1446619
8
Italy
1583746
1451214
9
India
1472192
1379217
10
Spain
1256556
1156724
11
Australia
1226552
1093833
12
South Korea
1004042
973360
13
Russia
956025
936928
14
Netherlands
886135
806509
15
Brazil
834526
794371
16
Switzerland
650079
598455
17
Taiwan
614487
593852
18
Sweden
600233
557344
19
Poland
580205
558878
20
Turkey
531899
496582
21
Belgium
485937
448557
22
Iran
448079
434656
23
Denmark
355418
326297
24
Austria
354524
326433
25
Israel
346372
319737
26
Finland
305791
286738
27
Czech Republic
292956
282474
28
Greece
290718
266402

Citations
Self-citations Citations per document
267612868 122087837 24,25
39244368
21831514
7,64
68803194
15755046
21,84
54834760
13548169
19,65
39049963
10407744
15,38
37865266
8085273
19,25
34945308
6216383
21,92
28548485
6597300
18,03
12637866
4329674
8,58
20661273
4705368
16,44
23347703
4866812
19,04
12299582
2501499
12,25
6758715
2144568
7,07
22670416
3483031
25,58
8714980
2887006
10,44
17229374
2208073
26,5
7746794
1530538
12,61
14593911
2136863
24,31
5763359
1465411
9,93
5048456
1164227
9,49
10725773
1418742
22,07
3369979
1232563
7,52
8873574
1206436
24,97
6998066
892664
19,74
7806952
1004710
22,54
6717452
983229
21,97
3163668
704584
10,8
4512105
677290
15,52

H index
2077
712
1281
1131
920
1023
1033
898
521
775
848
576
503
893
489
866
437
778
479
368
702
257
662
577
624
571
396
434

Scenarios for higher education
systems
International

Open Networking

Higher Education Inc.

Administration

Market

New Public
Responsibility

Serving Local
Communities
National

Akademik performansta puan toplama yarışına,
bürokratik katı kurallara dayalı yönteme başkaldırı

Üniversitelerimiz için de dikkate değer önemli bir belge !
Akademik kadro atamalarımızda izlenen süreç aşırı bürokratik.
Ancak kanımca mükemmel iyi örneklerimiz de var
(Bilkent Üniv. ODTÜ, …)

Bilimsel araştırmalar : Temeldeki ana motif
Objektif, güvenilir bilimsel bilgi üretimini sürdürmek ve güven
altına almak ! İnsanlığın geleceği açısından bu hayati bir
öneme sahip.
Örneğin aşağıdaki konularda yanlı ya da özensiz araştırma bulgularının
insanlığa verebileceği zararlar yıkıcı karakterde olabilir :
Küresel ısınma (çeşitli tekellerin ve finans merkezlerinin yönlendirici
etkileri)
Enerji sorunu (Chernobil kazası ve doğru değerlendirilmesi vb.)
Grip salgınlarının risklerinin doğru analizi (Domuz gribi salgını şimdi
BM’de inceleniyor )
Deprem risk haritalarının oluşturulması
İnsan genomu araştırmaları, sağlığı ilgilendiren tüm konular, aşılar …
Kök hücre araştırmaları
Gıdalar
Yapay zeka Yerel kültürler
nasıl korunabilir …
Küresel ekonomik krizin nedenlerinin iyi değerlendirilmesi; hukuk ….
vb. yüzlerce temel sorun.

• Sadece fen ve mühendislik alanlarına odaklanarak
bilimde ilerleme ve topyekün kalkınma sağlamak hiç
mümkün değil. İnsani gelişim büyük hayati taşıyor.
Nitekim gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün
ekonomideki payı giderek artmakta, halen %65-85
arasında, buna karşılık tarım ve sanayi sektörlerinin
payları ise gittikçe düşüyor.
İnsanlığın geleceğinde sosyal, beşeri ve siyaset
bilimlerinin rolleri daha önem kazanacaktır.
Sosyolojik bakış açısı ve değerlendirmeye herkesin
daha fazla ihtiyacının olduğunu düşünmekteyim.

Ne tek başına sadece bir disiplin ne de tek başına bir ülke
bu dev sorunların üstesinden gelmeyi başaramaz !
Küresel ve disiplinlerarası işbirlikleri şart !
•

Yeryüzündeki tüm sistemler birbirleriyle etkileşmekte ve birbirlerine
iyice bağlı duruma gelmiş haldeler.

•

Bilim bu sorunları çözmek üzere sürdürülebilirlik üzerine daha fazla
düşünmeli

•

Siyaset, bilimden kuşkusuz daha fazla yararlanmalı ancak bilimin de
siyasete ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız.

•

Piyasa koşulları bilim ve teknolojiyi gelişmeye zorluyor, bu çok güzel
ancak yoksulluğu gidermeye gücü etmiyor.

•

Bilim ve toplum (hayat) ayrı dünyalarda yaşamıyor. İnsanı ve
toplumu bilimsel yönden incelemeye ve yaratıcı çözümler önermeye
devam etmeliyiz..

CERN (European Laboratory for Particle Physics)
(1954 Conseil Européen du Recherce Nucléaire)
•
•
•
•
•

Bilim ve teknoloji üssü
Tüm dünyaya örnek bir proje kültürü
Uzun vadeli ve detaylandırılmış programlar
Uzmanlığa dayalı mükemmel işbirliği
Siyasetçiler de dahil olmak üzere herkesin ortak
olduğu kollektif bir başarı
• Finansman sorunları nasıl aşılıyor ?
• Geniş bakışlı ve derinliği olan
bir araştırma felsefesi

CERN CMS Dedektörü Yapım Aşamasında - 2007

4200 kadar bilim adamı ve mühendis
çalışmakta +800 öğrenci
Piko – piko saniyenin ölçümüne ihtiyaç var !
CERN’e ülke olarak üye değiliz !?

CERN – CMS dedektörü
CERN – ATLAS dedektörü
4500 bilim adamı ve
mühendis çalışıyor +
1000 öğrenci ; 178
enstitü, 39 ülke
GRID ağı

CERN – LHC Çarpıştırıcısı
60 ülkeden binlerce bilim adamı ve mühendisin 20 yıl
süreyle inşa ettikleri bir bilim ve teknoloji harikası, evrenin
orijinlerini araştıran kompleks bir makine.
Gençlerin başarılı çalışmaları ve büyük katkıları sayesinde !
Uluslararası bir proje
Herkese açık
Gizlilik sözkonusu
değil asla
Hazırlıklar ve deney
otuz yıl sürüyor
Dev kolaborasyon
Teknoloji harikası
Bilim ve teknolojiye
lokomotif rolü
oynuyor

www
30 yıl önce CERN
Tim Berners Lee
CERN bu büyük
buluşun patentini
almamayı tercih etti !
Böylece tüm dünyada
insanlığa dev bir
hizmet sunuldu
İnternetin
insanileşmesi ana
hedef
Açık bilim kültürü
GRID

Global Computing
Infrastructure

1960’s SPIRES
Stanford Physics
Information Retrieval
System

INSPIRE-HEP
arXiv
Los Alamos preprint
server
Günümüzde tüm
akademik yayınların
yaklaşık dörtte biri
açık erişimli

Açık veri !
Açık Analiz !
CERN Deney Sonuçları
17 yy Galile’nin not defterleri
günümüzde herkese açık

YEF alanında ise bu
oran %90
SCOAP3
Konsorsiyumu

CERN GRID SYSTEM
Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)
42 ülkedeki 700 farklı merkezde yaklaşık
800 000 bilgisayar 17 000 fizikçiye hesaplama
ve analiz altyapısını sunuyor. LHC verilerine
gerçek zamanlı ulaşma ve analiz imkanı
sağlanıyor
Fiber optik kablolarla veri transfer
hızında rekor : 35 GB/s (100 GB/s mümkün)
600 milyon olay/saniye

1 olay = 1 MB

200 PB disklerde arşivlenmiş durumda

Proton Ion Medical
Machine Study

CERN : Fikri haklar ve patent
• CERN’de yürütülen bilimsel araştırmalar sırasında elde edilen
inovatif fikirler, ürünler, patentler ne tür bir yasal çerçeveye
oturtulacak ve korunacak ? Ülkelere ikinci bir fatura çıkarmadan
bu konu nasıl halledilecek ? GII : Cern 2016 İnovasyon lideri.
•

CERN TTO

• Açık bilim politikası CERN’in ana felsefesini oluşturuyor.
CERN’de kullanılan teknolojiler ortalama 10 yıl içerisinde
firmalarca pazara taşınıyor. CERN ve endüstri arasında bir teknik
simbioz yaşam sözkonusu. Yeni bir patent kültürü yaratılmakta.
• Hadron terapi, PET/MRI, medikal görüntüleme teknikleri, …..
Dokunmatik ekran(kapasitif), akıllı telefonlarda, ATM’lerde vb. kullanılıyor
Tim Berners Lee: 1993 hipertekst transfer protokolülünü, açık
erişime koydu – aka World Wide Web
• Araştırma özgürlüğünü tehdit etmeden çözümler bulunulmalı.
Halen CERN’ün elinde 300 civarında patent bulunmakta.

CERN : Citizen Science Program
• Uluslararası ve ulusal pekçok proje tarafından son yıllarda
geniş katılımla izlenen bir program.
• Amaç: Bilim adamlarının dışındaki sade vatandaşların da
bilimsel araştırmalara katkı verebilmeleri.
• Örnekler : LIGO : Gravitasyonel dalgaların gözlenmesinde
dedekte edimesi hedeflenen ve ‘’chirp’’ adı verilen sinyalin
gürültü yaratan fon arasında farkına varılmasında. Bilgisayar
yazılımları bazan atlayabiliyor. ‘’Gravity Spy Team 1400 kişi’’
• Parçacık dedektörlerindeki izlerin sınıflandırılmasında, örneğin
OPERA deneyindeki emülsiyon plakalarında.
• CERN Higgs Hunter : Zoouniverse Platform 179 ülkeden
32 000 kişi. İlk makaleleri arXiv:1610.02214
• CERN Citizen Science Council.
• Amatör astronomlar, kuş gözlemcileri, deniz bilimleri, big data

Çok basit sorular daha yüksek soyutlama gerektiriyor !
CERN’de çalışan İrlandalı fizikçi John Stewart Bell’in (1928 –
1990) kuantum mekaniğinin temellerini ilgilendiren bir soruya
verdiği cevap 20.yy en önemli kavramsal dönemeçlerinden birini
oluşturdu (1964) : Günümüzde kuantum enformasyon teorisi ve
bilgisayar teknolojisi bu gelişme üzerine kurulmakta.
Soru : Varsayalım ki bir parçacığın
konumunu ölçtük ve onun C noktasında
olduğunu saptadık. Peki bu ölçümü
yapmadan önce parçacık neredeydi ?
Olası cevaplar :
1) Realist tutum (Einstein ve diğerleri ): Yine C noktasındaydı
2) Ortodoks tutum (Kopenhag yorumu, Bohr ve diğerleri) :
Hiçbir yerde (bir bakıma her yerde bulunma olasılığı vardı)
3) Agnostik tutum : Cevap vermeyi reddediyorum !
Zira bu bir metafizik bir soru.

Bazı gözlemler
1. Meraka dayalı araştırma, yeni ilham kaynağı.
J.Archibald Wheeler :
‘’In any field, find the strangest thing and then explore it’’

2. Açık bilim.
3. Gizlilik hiç yok, askeri vb. amaçlar söz konusu değil
Oysa iş dünyasında ticari rekabet ve gizlilik esastır
4. CERN ve benzer araştırma merkezleri : Uç
teknolojilerde bir öğrenme ve eğitim merkezi,
adeta lisansüstü bir okul
5. Hemen her gün öğrenci ziyaretleri ve stajları
6. Yeni bir kavram : ‘‘Citizen science – yurttaş bilimi’’
7. Patent konusu ? !

Günlük yaşamdan basit örnekler :
Gözlük camı :
Kuantum mekaniği,
elektromanyetik teori,
matematik, ince film
kaplama teknolojileri …
Yazıcılar :
Elektrodinamik,
elektronik, kimya
mekanik, ….

Genetic Disorders

















































Achondroplasia
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency
Antiphospholipid Syndrome
Autism
Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease
Breast cancer
Charcot-Marie-Tooth
Colon cancer
Cri du chat
Crohn's Disease
Cystic fibrosis
Dercum Disease
Down Syndrome
Duane Syndrome
Duchenne Muscular Dystrophy
Factor V Leiden Thrombophilia
Familial Hypercholesterolemia
Familial Mediterranean Fever
Fragile X Syndrome
Gaucher Disease
Hemochromatosis
Hemophilia
Holoprosencephaly
Huntington's disease
Klinefelter syndrome
Marfan syndrome
Myotonic Dystrophy
Neurofibromatosis
Noonan Syndrome
Osteogenesis Imperfecta
Parkinson's disease
Phenylketonuria
Poland Anomaly
Porphyria
Progeria
Prostate Cancer
Retinitis Pigmentosa
Severe Combined Immunodeficiency (SCID)
Sickle cell disease
Skin Cancer
Spinal Muscular Atrophy
Tay-Sachs
Thalassemia
Trimethylaminuria
Turner Syndrome
Velocardiofacial Syndrome
WAGR Syndrome
Wilson Disease

UNESCO UNICEF LDC Survey
Results of a study on Nepal’s education system in rural regions :

50% of children not in school
50% do not finish the first four years
60-80% students have no place to sit or write
40% classrooms have no chairs or tables for
teachers
45% classrooms have no blackboards
80-90% have no classrooms cupboards, no
libraries
55 up to 110 children in each classroom
90% children learn in language of instruction
new to them
Teachers generally male, young, inexperienced,
poorly trained, sometimes absent

Örnek : 21. Yüzyılda mühendislik dünyası
Bilgi ve enformasyon çağında yaşıyoruz
Günümüzün küreselleşme ve rekabet koşulları altında
üniversiteler değişime zorlanmakta. Ekonomik büyümenin
sürücü kuvvetlerinden olan mühendislik dünyası da çok
yönlü baskılarla karşı karşıya. Gerek bilimsel bilgi ve
teknolojideki muazzam birikim ve bunlardaki artan gelişme
hızı, gerekse disiplinlerarası ve çokdisiplinli çözümler
gerektiren kompleks mühendislik problemlerinin giderek başat
konumlara gelmesi karşısında mühendislik eğitim-öğretimi de
bunlara ayak uydurmak zorunda.
Mühendislik yapmak giderek çetin bir işe dönüşmekte
Her yıl yaklaşık 1 Milyon yeni mühendis iş hayatına atılıyor.
Türkiye: 25 000, ABD: 100 000, Çin : 400 000
civarında
Öncü mühendis, yetkin mühendis ayrımları (ABET, MÜDEK)

Daedok Science Town G.Kore 1973
20 araştırma enstitüsü + 40 araştırma
şirketi

Tsukuba Science City Japonya 1970’s = > KEK
2 üniversite + 46 enstitü + 240 şirket, 385 km kare, 170 000 çalışan

Global işbirliğine ilginç bir örnek :
Konsorsiyumlar
“CLUSTER of 12 European Universities of Science and
Technology” Grenoble Institute of Technology bu girişimin
Kurucusu,
Diğer üyeler :
KTH Stockholm
Politechnico di Torino
EPFL Lausanne
TU Darmstad
Aalto University Helsinki

TU Eindhoven
Karlsruhe Institute of Tech.
IST Lisbon
KUL Leuven / UCL Leuven
Trinity College Dublin

Yurtdışından altı asosye üye (ABD,Çin, Brezilya, Kanada, İsrail)

Üniversiteler ve küresel gelişim
1. Üniversiteler yegane özel küresel kurumlardır.
2. Üniversiteler değişime ayak uydurabilmeli ve
yenilikçi olabilmelidir.
3. Üniversiteler bulundukları coğrafyanın
kültürünü, sosyoekenomik ve fiziksel koşullarını
kucaklamalıdır.
4. Üniversiteler bireye odaklanabilmelidir.
5. Üniversiteler küresel kalkınmanın efektif
partnerleri olmalıdır.

Bilim - Uygulamalı Bilim - Mühendislik - Teknoloji - Toplum İlişkisi

Saf bilim

Uyg.bilim

Mühendislik

Bu genel yapıda kuşkusuz
sayısız arageçişler ve ilmekler
sözkonusu

Teknoloji

Halk ve
özellikle
siyasetçiler
ve
girişimciler
teknolojik
ürünlerle
çok daha
fazla ilgililer

Patent
Ürün
Toplum
Refah
Etik ve
sosyal
sorunlar
Hukuk

Elektron Spininden NMR Görüntülemeye
giden uzunca yol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeeman olayı – manyetik alanda ışıma (1902)
Stern - Gerlach deneyi (1922)
Spin - deney (Uhlenbeck ve Goudsmit 1926)
Spin - teori (Pauli 1927)
Spin manyetik momenti
Pauli dışarlama ilkesi (Pauli)
Spin istatistik teoremi (Fermi-Dirac ve Bose-Einstein)
Elektron spin paramanyetizması
Nükleer manyetik rezonansı (I.Rabi 1937)
Manyetik alan içerisinde spin (Ramsey)

Manyetik Rezonansa verilen Nobel Ödülleri
•

1944: Rabi
Fizik (Çekirdek Manyetik Momentinin Ölçümü)

•

1952: Felix Bloch ve Edward Mills Purcell
Fizik (Temel Bilim – NMR fenomeni)

•

1991: Richard Ernst
Kimya (Yüksek Çözünürlüklü Atmalı FT-NMR)

•

2002: Kurt Wüthrich
Chemistry (NMR aracılığıyla çözeltide 3D moleküler yapı )

•

2003: Paul Lauterbur & Peter Mansfield
Fizyoloji – Tıp (MRI teknoloji)

Bilimsel bilgiye karşılık başka bilgi türleri
Bilimsel bilgi : Güvenilirliği yüksek olan bilgi !!
Bir an için, Higgs parçacığı keşfinin ya da başka bir
bilimsel keşfin daha sonraki yıllarda çok yanlış olduğu
anlaşılsa ne olurdu diye düşünebiliriz ?
Bilime olan güven kuşkusuz büyük ölçüde sarsılırdı !
Higgs parçacığı keşfi : 5 - 6 sigma güvenilirliğinde
( hata olasılığı 3 Milyon x 3 Milyonda bir )

Şimdi kendimize şunları soralım :
1) CERN vb. araştırma merkezleri olmasa ne olurdu ?
2) Bu tür saf merak içeren soruların peşinde koşan bilim
adamlarını örneğin IBM, SONY vb. çalıştırır mı ?
3) Eğer gelecekte saf bilime yeteri kadar önem verilmezse
insanlık neler kaybedebilir ? Bu tehlike hiç yok değil !
4) Bir anlamda İslam ülkelerindeki bilimin durumu buna bir örnek.
5) CERN vb. bilim merkezlerine diğer alanlarda da büyük ihtiyaç
var. Mesela enerji alanında. İklim ve Küresel ısınma alanında.
6) CERN vb. merkezlerde araştırma ve bilim etiğiyle ilgili şimdiye
kadar en ufak bir sorun yaşanmadığını görüyoruz.

Bilimin teknolojiye
sınıflandırabiliriz :

yapabileceği

katkıları şu şekilde

1. Yeni teknolojik fikirler için doğrudan bir ilham kaynağı
olarak bilim
2. Mühendislik tasarımı ve teknikleri için bir kaynak
oluşturması bakımından bilim
3. İnsan becerilerinin gelişmesinde
4. Gelişme stratejisine bir kaynak olarak bilim
5. Teknolojinin kendisinin değerlendirilmesinde

CERN ve benzeri yüzlerce temel bilim projesinden
çıkartılacak bilim politikası dersleri
• Bilinmeyenin keşfi peşinde uç noktadaki teknolojiler
kullanılıyor. Bu teknolojiler daha sonra ticarileşiyor.
Yüzlerce örnek : Hadron terapi, internet, daha hızlı CPU
• Lise – üniversite öğrencileri için de eğitim ve öğretim
laboratuvarı. Binlerce YL ve doktora tezi ….
• Feynman’ın dediği gibi “hayal gücümüzün sınırları, bilimkurgu hikayelerinde olduğu gibi olmayan şeyleri hayal
ederek değil de, olan şeyleri anlayarak gelişmekte”.
• İşbirliği ve Disiplinli çalışma kültürü gelişiyor. Vardiyalı
çalışma.
• Planlı çok disiplinli çalışma kültürü - 2035 yılına kadar plan
• Bu tür proje benzerlerinin daha küçük boyutluları ülkelerde realize
ediliyor. Ancak bizde benzeri hiç yok gibi

Bilim ve mühendislik mega projeleri : ITER Projesi (2007 - 2046)
Termonükleer Füzyon Reaktörü: Fransa, EU, China, India Japan,
Russia, South Korea , US. Amaç : 500 MW’ lık bir D-T füzyon
reaktörünü çalıştırmak ve Q=10 verimine ulaşmak.

Not : ITER Projesinde ülke olarak maalesef yer almıyoruz. Dünyanın en
büyük bütçeli araştırma projesi; 12 Milyar Euro. 2013 yılı ITER Management
Report Recommendations : Create a Project Culture, Simplify and Reduce
the ITER Organization Bureaucracy, Develope A Realistic Project Schedule.
Bilimsel Araştırmalar Sürüyor : Plazma–duvar etkileşmeleri en büyük teknik sorun

Uluslararası LIGO kolaborasyonu (Caltech ve MIT projeyi
başlatan ve başını çeken iki üniversite + GEO ve VIRGO ile)
Amaç : Gravitasyonel dalgaları gözlemek (A.Einstein 1916)
Tarihsel gözlemler : 11 Şubat 2016, 26 Haziran 2016,
GW170817 16.10.2017 NS - NS Ligo-Virgo-Fermilab

LIGO facility in Livingstone, Louisiana

VIRGO Santo Stefano a Macerata, Cascina Italy

LIGO facility in Hanford, Washington

Uzay zamanın
gravitasyonel
bir dalga ile
esnemesi

Gravitasyonel dalgaların gözlenmesi en uçtaki teknoloji sınırlarını dahi
zorlamakta.
Metrenin milyarda birinin milyarda birinin ölçümü sözkonusu
Elektron yükünün sonlu olması akım ölçümlerini güçleştiriyor.
Fotonun parçacık karakteri işi daha da güçleştiriyor.
Bu ikisi Poisson gürültüsü (veya ‘shot noise’) olarak bilinmekte

NS – NS Birleşmesi :
a) 130 Milyon ışık yılı ötemizde
b) Süre : 100 saniye
c) Uzaya fırlatılan altın miktarı:
Yerkürenin 10 katı !!
Gelecek için
planlamalar
şimdiden yapılmakta

Ülkemiz bilim hayatı için bazı gözlemler ve öneriler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Üniversite ? Araştırma Enstitüsü ? Teknoloji Fakülteleri ?
Meslek Yüksek Okulları ? Biz ne kastediyoruz, ne algılıyoruz.
Üniversiteler doğrudan günlük siyasetle ilgilenmezler ancak düşüncelerin
özgürce ifade edilebilmesi hayatidir.
Teknisyen - Teknolog - Mühendis - Yetkin mühendis
Norm kadro uygulaması ? ABD başına (bölüm başına) üç !
Akademik Kadro Atama Sürecimiz - dosya hazırlığı aşaması !
Araştırma Enstitülerimizde kaç personel var !
Şanghay sıralamasında ilk 480’e girebilen üniversitemiz yok ! Nedenleri ?
Peki dünya sıralamasında ilk bine girebilecek Kütüphanemiz var mı ?
Araştırma Enstitümüz var mı ? Son yıllarda olumlu gelişmeler yaşandı.
UNAM, NANOTAM, TUG, GÜNAM, SANAEM, BİYOMATEM, ICTPECAR, Şişecam AR-GE, Üniversiteler Bünyesindeki pekçok Merkez ve
Laboratuvar, HTE, Kök Hücre Enst., Boğaziçi Kandilli, Biyoteknoloji ve
Tıp Alanındaki Merkezler, Sosyal Bilim Alanındaki Merkezler………

Ulusal ve Uluslararası Üst Kuruluşlarca Akredite olmuş Ulusal
Laboratuvarlarımızın sayısı kaçtır ? Ne kadar az olduğunu
farketmek ürkütücü oluyor.
Yurtdışındaki araştırma merkezleri ve enstitülerinin ulusal
karşılıkları bizde yok. En önemli eksiklerimizden birisi kanımca
bu. Mesela ‘‘Kuantum’’ kelimesi geçen hiçbir araştırma
merkezimiz yok !
UME (TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü) : Çok başarılı işler
yapmakta ancak yurtdışı benzerleri gibi bir araştırma enstitüsü
değil, yapılanması o şekilde düşünülmemiş. Neden ?
ABD’deki NIST vb. ile karşılaştırma yapılmalı.
AÜ NBE, TAEK Sarayköy Araş.Ens., TAEK Çekmece Nükleer
Araş.Mer. Karşılaştırma :Ukrayna’da Kiev ve Odesssa’daki
Nükleer Merkezlerin 500’er personeli var.

•

•

•

•
•

•
•
•

Zaman zaman inanılmaz ağır ve hantal bir bürokrasi bilimi öldürüyor.
Yüzlerce örnek verilebilir. Dünya bunları çoktan aşmış durumda.
Özden uzak, farkında olmadan boş işlerle uğraşıyoruz.
Mesela, Kuru buz içerisinde bir hücre kültürünü yurtdışından 48 saatte
getirtemiyoruz. Muhakkak surette aksamalar oluyor, gümrükte takılıyor,
ve iş işten geçiyor.
MEB adına yurtdışında burslu okuyan bir öğrenci ülkemize dönerken
bavulunda getirdiği okunmuş ve yıpranmış ders kitaplarından gümrük
vergisi alıyoruz. İnanılır gibi değil ama gerçek !
CERN örneğinde bunlar nasıl aşılabiliyor. Muazzam bir hukuk alt yapısı
geliştirilmiş. O yüzden başarıların ardında siyasetçilerin de büyük rolü var.
Bir aylık bir Yaz Okulunda ya da Çalıştayda kullanılacak bir deney setini
CERN’den ülkemize kolayca getirebilir miyiz ? Mevzuat ayrıntılı hale
getirilmemişse Gümrük memuru ne yapabilir ki ? Yabancı Dil zaten
başlıbaşına bir iletişim sorunu.
Kritik kütle kavramı : Üniversiteler, bölümler, araştırma grupları, enstitüler.
Yeterli sayıda ve vasıflı idari ve teknik personeli olmayışı had safhada ciddi
bir sorun. Akademisyenler bu işlerle uğraşmaktan bunalmış halde.
Elektron Mikroskoplarının teknisyenleri yok. %75’i çalışmıyor.

•

ÖSYM kontenjanları akılcı planlamadan çok uzak.
Örnek : Bir zamanlar Türkiye’de 2200 fizikçi mezun / yıl
Oysa
Almanya’da 450 fizikçi mezun / yıl
Ne kadar plansız ve sürdürülemeyeceği besbelli olan bir çabaydı.
Onca bütçeye yazık ! Bir de ikinci eğitim fiyaskosunu hatırlayalım.

•

Türkiye : Yılda 2 x 14 = 28 hafta ders oysa ABD’de en az 36 hafta

•

Lisans öğretiminde alınan ders sayısı : 45 - 50 oysa MIT’de 32 ders

•

Ders anlatımına dayalı öğretimiz var ! Öğrenci odaklı (öğrencinin aktif
olduğu) öğretim (flipped education) yeni eğilimler arasında. Ancak kişi
başı gelir, öğrenci sayısı kuşkusuz ciddi engel oluşturuyor.

• YÖK sistemindeki aşırı merkeziyetçi anlayışı hızla aşmanın gerektiği
açık. Öğretim üyesine güvene dayanan bir felsefe şart.
• Temel konuları daha iyi irdelemeliyiz : Öğretimin dili, üniversite
konsorsiyumları, akreditasyon süreçleri, programların içeriği, yıllık
öğretim süresi, bir dönemde okutulan ders sayısı, seçmeli dersler,
disiplinlerarası işbirliği, ..

• Daha derin ancak aşabileceğimiz, ve muhakkak aşılması
gereken temel sorunlarımız da var.
• Bunlardan birincisi Yüksek Öğretimin Finansman sorunu.
• Öte yandan İslam coğrafyasında bilimin serbestçe gelişip
serpilebilmesinin önünde hala düşünsel engeller var.
• Örnek : Prof.Dr.Fuat Sezgin kuşkusuz çok değerli bir araştırmacı
• Kapsamlı bir çalışmasının başlığı : ‘‘İslamda Bilim ve Teknik’’
TÜBA Yayınları arasında çıktı.
• R.Feynman’dan bir alıntı : ‘‘Religion is a culture of faith ;
science is a culture of doubt.’’ Nitekim ABD, bilim ile din
arasındaki dengeyi yine de en iyi oturtabilen ülke.
• İslam ülkelerinde ise yönetimler bilimden sanki korkar gibiler.
• Sonuç : Örneğin UME sadece ölçüm standardını korumakla
meşgul. Mükemmel atom saatleri çalıştırıyor. Ancak NIST vb.
gibi araştırmayı hiç düşünmüyor, pratik uygulama ile yetiniyor.

Uygarlık Tarihi Dersi’ ni bir türlü programa yerleştiremiyoruz.
Bütün ulusal, uluslararası Bilimsel kongrelerimizi, konferansları
İstiklal Marşı ile açıyoruz. Uygar dünyada benzeri hiç yok. Optik,
genetik, yazılım, kuantum, malzeme bilimi, yerbilim, kimya, …..
hiç farketmiyor. Kuşkusuz Mezuniyet Törenlerinde, 29 Ekim
Kutlama Törenlerinde Ulusal Marş son derece anlamlıdır.
Sonuç :
ICTP – ECAR (İzmir) Direktörünü bir türlü atayamıyoruz.
ICTP – Trieste’nin Direktörü hiçbir zaman bir İtalyan olmadı.
Karşılaştırma : Almanya’da yeni kurulan ‘‘GSI Helmholtz Centre
for Heavy Ion Research’’ direktörlüğüne bir İtalyan bilim adamı
Paolo Giubellino atandı (Ocak 2017); zira kendisi CERN ALICE
Kolaborasyonun saygı uyandıran çok başarılı başkanıydı.
Bu tür sorunlar M.Kemal Atatürk döneminde çoktan aşılmıştı.

Bir ülkenin kültür, bilim,sanat velhasıl akademik ikliminin düzeyi hakkında önemli
göstergelerden birisi de Popüler Bilim Dergilerinin düzeyi ve sayısıdır. Dünyadan
çeşitli örnekler vererek bir kıyaslama yapabiliriz.ABD’deki durum (fen ve müh. Bilimleri) :
Derginin adı
İlk Sayısı
Tirajı
Popular Science
1872
Scientific American
1845
National Geographic
1888
Popular Mechanics
1902
American Scientist
1913
Discover
1980
MIT Technology Review 1899
New Scientist
1956
Wired
1993
Physics Today
1948
The Scientist
1986
Seed
2001
Smithsonian
1970
Reader’s Digest
1922
Not : Internet ve facebook vb. aboneleri hariç !

1 321 075
462 875
4 500 000
1 219 000
72 959
582 276
161 529
129 585
851 823
134 146
?
?
2 131 660
5 593 564

• Sadece fen ve mühendislik alanlarına odaklanarak
bilimde ilerleme ve topyekün kalkınma sağlamak hiç
mümkün değil. İnsani gelişim büyük hayati taşıyor.
Nitekim gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün
ekonomideki payı giderek artmakta, halen %65-85
arasında, tarım ve sanayi sektörlerinin payları ise
gittikçe düşüyor.
İnsanlığın geleceğinde sosyal, beşeri ve siyaset
bilimlerinin rolleri daha önem kazanacaktır.
Sosyolojik bakış açısı ve değerlendirmeye herkesin
daha fazla ihtiyacının olduğunu düşünmekteyim.

Anadolu’nun güzelim insanlarına ülkemizin tüm
yurttaşlarına bilimsel doğruları ve bu gerçekeleri
bıkmadan usanmadan anlatmalıyız.

Teşekkürler

