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• Tıp Doktoru , (MD), Hacettepe Üniversitesi 

• Nöroloji Uzmanı (Specialist) 

• Algoloji Uzmanı (Specialist) 

• Nörobilim Doktora (PhD) 

• 21 yıl deneysel laboratuvar tecrübesi 
• Doktora sonrası, Harvard Üniversitesi 

• Doçentlik sonrası, Gazi Üniversitesi 

 



Yurtdışı ortamı 

• İyi planlama, çok çalışma (Bir projeye 1 yıl önceden düzenli haftalık  
toplantılarla hazırlanılıyor) 

• Kendinizi kabul ettirdikten sonra araştırma konusunda maddi destek, cihaz, 
ekip ve zaman sorunu kalmıyor 

• Aklınıza geleni test edebildiğiniz ve sonucunu da ilk sizin gördüğünüz bir oyun 
dünyası 

• Rekabet çok yüksek, ancak bilimsel kulvarda sürdürülen yapıcı bir yarış 

• Her zaman kazan-kazan geçerli, kaybeden yok gibi 

• Her noktanın eleştirilmesi ve iyileştirilme önerileri ısrarla  isteniyor 

• Uyumsuzluk, itiraz gibi algılanan kişisel özellikler avantaja dönüşüyor 

• Ancak başarı hayatın tek amacı değil, hayat başka bileşenlerden oluşmakta! 



Yurda Dönüşte Karşılaşılan 
Güçlükler 

• Akademik kadro 

• Yöneticiler ve meslektaşları ikna 
–Anabilim Dalı, Dekanlık, Rektörlük, YÖK 

• Laboratuvar kurma 
–Mekan 

–Ekip 

–Destek 

–Zaman 

 



Yurda Dönüşte Karşılaşılan 
Güçlükler 

• Akademik kadro 

• Yöneticiler ve meslektaşları ikna 
–Anabilim Dalı, Dekanlık, Rektörlük, YÖK 

• Laboratuvar kurma (Gazi-Harvard ortak 
proje) 

–Mekan  

–Ekip 

–Destek 

–Zaman 

 



Yurda dönüşte karşılaşılan 
güçlükler 

• Laboratuvar  
–AbD (AK kararı ile dışlandı),  

–Dekanlık ( Laboratuvar dekan değişiminde 
kapatıldı, yurtdışı üniversite ortak çalışması 
nedeniyle bir yönetim kurulu ile açıldı),  

–Nöropsikiyatri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (YÖK ve Dekanlıktan 2 kez kapatılma 
kararı durduruldu) 

 



Yurda dönüşte karşılaşılan 
güçlükler 

• Ekip kurmak: Mesai dışında asistan, 
öğrenci eğitimi, bilfiil her adımda 
yürütülen deneyler ve teorik bilgiler, 

• Beyin araştırmaları öğrenci kulübü,  

• Doktora programının açılması 

• Her hafta bir öğle arası-yarım gün 
toplantı, 13 yıldır  

 

 



Yurda dönüşte karşılaşılan 
güçlükler- ekip 

• Nörobilim Doktora Programı (AbD, ) 

• Nörobilim Lab 

• Nöropsikiyatri Araştırma Merkezi 
(Doktora programı ilk kez Abd değil Merkez 
tarafından verilmektedir) 



Title 

• ‘Ekip çalışmasında bizim gibi 
düşünen birine değil bizden farklı 
olaylara bakabilen bir zihin gerekir’ 

• Farklı alanlarda kişileri aynı 
araştırmaya dahil  etmek 

• ‘Herkes aynı şeyi söylüyorsa kimse 
düşünmüyor demektir’ 

 



 
 Temel ve Klinik Araştırma 

Klinikte sorun 
hastalar 

Laboratuvar 

(İn vitro- uyanık 
deney hayvanı) 

Hipotez 

Doğrulama 



Mikrobilim Ortamı Kurduk 

• Nörobilim PhD: nörolog (4), psikiyatrist (5), 
beyin cerrahı (3), immunolog (1), pediatrist (2), KBB 
(1), Kadın dogum uzmanı (1), anestezist (1), nükleer 
tıp uzmanı (1) + 3 mezun 

• Tıp Öğrencisi-Doçent yelpazesi 

• Araştırma motivasyonu yüksek,  geçim 
kaygısından ayrıştırılmış, yarı-zamanlı 



Türkiye  

• Bilim ekosistemi yeni 
oluşuyor, farklı katkı  

• Sosyal destek yüksek 

• Kadın olmak, cinsiyete 
bağlı maaş farkının 
olmaması 

• Öğretim üyesinin geçimi 
grant değil, kalıcı kadro  

• Araştırmaların ana hedefi 
kadroya yeterli yayın   

• Sistem oturmuş, proje 
desteği ve yayın kolay,  

• Tenur pozisyon zor 

• Tüm hayatı (iş, aile, 
sağlık sig. vb) proje 
destek bağımlı 

• Rekabetten düşerseniz 
kayıp yüksek  

• Bilimsel araştırmaların 
nihai hedefi kazanç 

, 

ABD  



Öneriler 

• Yurtdışı ile bağlantı devam etmeli 

• Türkiye ve Yurtdışında eş zamanlı 
akademik kadroda olabilme, iki taraflı 
sürdürebilme, dönen kişilerin kolay 
uyum sağlamalarında ve Türkiye’nin 
genç bilim insanı yetiştirmesinde önem 
taşıyor 

• Mevzuat halen buna uygun değil 
düzenlenmeli, Maliye, YÖK, Bakanlık 

 



Öneriler 

• Ekip, insan yetiştirilmeli, micro- , nano- bilim 
ortamı yaratmaya çalışmalı, bir gün Türkiye 
bilim ekosisteminde birleşecekler, 

• Araştırmalar, bir eğitim programı (yüksek lisans 
veya doktora) ile destekleyerek sürdürülmeli, 

• Laboratuvar ve araştırma destek için yurda 
dönüş destek programları mevcut, iyileştirilmeli 

• Laboratuvar-uygulama geçişi kurulmaya 
çalışmalı, uygulama alanlarından kişiler ekibe 
dahil edilmeli  

 



Öneriler 

• Binalar, cihazlar, sayıca üstün SCI makaleleri 
bilimsel zihniyetin göstergesi değil, (çoğu 
orijinallikten uzak, ABD den gelen eğilime göre 
yönlendiriliyor, pasif takipçilikten çıkıp, batı icat etsin 
biz kullanalım fikri terkedilmeli) 

• Ülkemize özgü öncelikli sorunlara bizim çözüm 
üretmemiz için bilimsel zihniyetin toplumda 
filizlenmesi gerek (başka bir ülke bizim 
sorunlarımıza çözüm üretmez) 



 

  ‘ Kendi zihninde düşünce 
üretemeyenler, düşünmeyi 
başkalarına devretmiş 
demektir’                                                                                     

 

   Jean Paul Sartre 



Öneriler 

• Türkiye’de bilim ekosistemi yetersiz,  toplumun 
her kesimini kapsayacak şekilde geliştirilmeli. 

• Ailede ve anaokulundan yüksek öğretime dek 
tüm eğitim basamaklarında eksik  
– Aile ve Milli Eğitim Bakanlığının hedefi olmalı  

– Merak edip keşfetmekten keyf alma, eğlenerek 
doğayı sorgulama/anlama, ders çıkarma ve 
hayattaki sorunları kolaylaştıracak yaratıcı çözüm 
bulma gayesi ile eğitim yapılandırılmalı (varolan 
merak olayların oluş şeklinden ziyade kişilere yöneltilmiş 
5N1K şeklinde) 



Öneriler 

 

• TÜBİTAK , TÜBA, Üniversiteler yüksek lisans ve 
sonrasında  bilime destek olmaya çalışıyor  

• Bireysel farklılık gösteren kişilere yönelerek bu 
açık kapatılmaya çalışılıyor (yaratıcı, analitik 
düşünebilen) 

• Bilimsel zihniyetin yerleşmesi için ara çözümler! 

• Anne ve kız çocukları öncelik alınarak topyekun 
bir bilim eğitimi hareketi başlatılmalı! (MEB, ASYB, 
STB, medya işbirliği ile) 



 

İlginize teşekkürler 


