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Üniversitelerde kaliteyi art›racak, akreditasyonu gerçeklefltirecek yeni kurumlar, komisyonlar ya
da benzeri oluflumlar YÖK içinde ya da özerk kurumlar olarak hayata geçirilmelidir.
YÖK üniversiteleri denetliyor. Peki, YÖK’ü
kim denetleyecek? Yapt›¤› yanl›fllara kim dur diyecek. Son örne¤ini ÖSYM’de gördük. Onlar hata
yapt›¤›nda, bu hatan›n dal budak sarmadan, kiflilere, kurumlara ve iktidara zarar vermeden tespitine
ve çözümüne katk›da bulunacak üst organlar mutlaka düflünülmelidir...

En önemli noktalardan birisi de fon da¤›t›m›na
adil kurallar›n getirilmesi ve araflt›rma odakl› üniversitelerin birer cazibe merkezi haline dönüfltürülerek, dünya arenas›nda boy göstermelerine olanak
sa¤lanmas›d›r.
Bütün bunlar› ve daha fazlas›n› yapmak o kadar güç mü? Hiç sanm›yoruz. Yeter ki istensin.
Özetin özeti: Baflbakan Erdo¤an’›n, dünya s›ralamas›nda ilk 100’e girecek Türk üniversiteleri
hayali vard›. ‹flte flimdi bunun tam zaman›. E¤er
bunu gerçeklefltirebilirse, en az 100 seçim kazanm›fl kadar haz alaca¤›ndan eminim!.. ♥

TÜB‹TAK Bilim Kurulu Üyeli¤ine Atanan
‹sim Üzerine Sorular!
Abbas Güçlü, Milliyet, 7 Ekim 2008
limsel çal›flmalarda bulunmufl diye merak ettim.
Özgeçmiflini inceleyince, hayal k›r›kl›¤›na u¤ramad›m desem yalan olur.
Kocaman bir bafll›k var: Prof. Dr. Nüket Yetifl’in Yay›nlar› diye. Heyecanla açt›m. Kitaplar›n›
tarad›m. Sadece iki tane ç›kt›. Biri fakültenin baflvuru dosyas›, ikincisi ise bir kongrenin bildiri kitab›. Yorumu size ait. ‹flte eserleri:
1. “Avrupa Kalite Ödülü 2000, Kamu Sektörü
Kategorisinde Türkiye’den ‹lk Baflvuru: Marmara
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi”, Marmara Üniversitesi Teknoloji Vakf›, ‹stanbul, May›s 2002.
2. “XI. Ulusal Yöneylem Araflt›rmas› Kongresi
Bildiri Kitab›” Marmara Üniversitesi, ‹stanbul,
Mart 1988.
Makaleler, bildiriler, seminerler, konferanslar
listesine bakt›¤›n›zda ise yok, yok. Bu verileri, b›rak›n TÜB‹TAK Baflkan› olmak için, asistanl›k baflvurusu için bile sunsan›z, jüri üyeleri size ya güler ya da
okkal› bir f›rça çeker. Ama TÜB‹TAK Baflkan›, bunlar›, hem de TÜB‹TAK sitesinde gururla sergiliyor.
Son günlerde üniversiteler ve TÜB‹TAK ile ilgili pek çok bilgiye yer veriyoruz. Çünkü, çeflitli vesilelerle farkl› kiflilerce kamuoyuna, çok farkl› bilgiler sunuluyor:
YÖK ve TÜB‹TAK’ta düzen de¤iflti. Baflar›s›z
olanlar gitti. Baflar›l› olanlar geldi. Bundan sonra
Türkiye hem ilk 500’e daha fazla üniversite sokacak hem de bilim ve teknolojide ça¤ atlayacak...
Keflke. Bunun böyle olmas›n› can› gönülden
isteriz. Ama çarflamban›n gelifli perflembeden belli
olurmufl... ♥

Bo¤aziçi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr.
Ayfle Soysal’›n, TÜB‹TAK Bilim Kurulu’na üye
olarak atanmas›, akademik çevrelerde en çok konuflulan konulardan biri haline geldi.
TÜB‹TAK Bilim Kurulu üyeli¤ine atanan isim
üzerine sorular!
TÜB‹TAK’ta kim, ne yap›yor?
Bilim çevreleri, neden, niye atand› sorular›na
cevap ararken, TÜB‹TAK’›n internet sayfas›na,
Soysal’›n hem neden atand›¤›na iliflkin gerekçeler
hem de biyografisi konuldu.
Enteresan bilgiler var. Önce flu bilgilere göz
atal›m:
“278 say›l› Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›nda Kanunun
4’üncü maddesinin ‘Baflkan›n Bilim Kurulu üyeleri
aras›ndan atanmas› halinde, boflalan Bilim Kurulu
üyeli¤i için ayn› kontenjandan yukar›da belirlenen
usül ve esaslara göre yeni üye seçilir‘ hükmü gere¤ince, Bilim Kurulu üyesi iken, 20 A¤ustos 2008
tarihinde TÜB‹TAK Baflkan› olarak atanan Prof.
Dr. Nüket YET‹fi’ten boflalan Bilim Kurulu üyeli¤i
için seçim yap›ld›.
Prof. Dr. Nüket YET‹fi 2005 y›l›nda, “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 kifliler” kontenjan›ndan
Bilim Kurulu üyesi olarak atanm›flt›. [...]
Haz›r TÜB‹TAK’›n internet sitesine girmiflken,
Baflkan Nüket Yetifl, acaba bugüne kadar hangi bi-
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