
Geleceklerimiz genetik olarak belli
mi? Alzheimer, kanser, kalp krizi ya da
benzeri bir hastal›k 50’li yafllar›m›zda
bizi avlamak üzere genlerimizde bekli-
yor olabilir mi? Ya çocuklar›m›z? fiizof-
ren ya da fleker hastas› olma olas›l›kla-
r› belirlenebilir mi? E¤er bunlar ger-
çekten belirlenebiliyorsa, bu hastal›k-
lar›n tedavisi için yap›labilecek bir fley
var m›?

Çeflitli ülkelerde gen ba¤›fllar› saye-
sinde yürütülen genom çal›flmalar›, ge-
netik kökenli hastal›klar›n tedavileri
konusunda umut verici sonuçlar ver-
meye bafllad›. Merkezi ‹zlanda’n›n
Reykjavik kentinde bulunan deCode
Genetics, bu türden çal›flmalar yapan
ve sonuçlar›n› uygulamaya sunmaya
haz›rlanan firmalardan biri. Harvard
Üniversitesi’nde nöroloji (sinirbilim)
profesörü olan Kari Stefansson’un
1996 y›l›nda anavatan› olan ‹zlanda’ya
dönerek kurdu¤u deCode, 1997 y›l›n-
da dünyadaki ilk fenotip veritaban›n›
(280 bin ‹zlandal›ya ait sa¤l›k kay›tlar›-
n›n koleksiyonunu) kurmaya bafllad›.

O günden bu yana ‹zlanda halk›n-

dan gen ba¤›fllar› kabul eden ve bu ör-
nekler üzerinde çal›flan firma, özellikle
ast›m, fleker hastal›¤› ve kalp sorunlar›
gibi s›k görülen hastal›klar konusunda
kayda de¤er geliflmeler kaydetti. ‹flin
en bafl›ndaki amaç, bu küçük ve yal›t›l-
m›fl ada ülkesinin genetik miras›n› u-
zun uzad›ya inceleyerek, genetik köke-
ni olan hastal›klarla savaflabilmenin
yollar›n›n ortaya ç›karabilmekti. Çal›fl-
man›n erken dönemlerinde, ülkenin
genetik stokunun tek bir firman›n ç›-
karlar› için kullan›lmas› fikri ‹zlanda
halk›n› rahats›z etmiflti. Ancak, çal›fl-
malar›n iflleyifli görüldükçe ve sonuçla-
r› ortaya ç›kt›kça halk›n deste¤i %90’›
aflt› ve bütün ülke çap›nda gen av›na
ç›kan deCode, ‹zlandal›lar›n da özveri-
li iflbirli¤i sonucunda, ülkedeki eriflkin
nüfusunun yar›s›ndan fazlas›ndan
DNA örne¤i toplamay› baflard›. Ulusal
bir bilim projesi niteli¤inde yürütülen
bu çal›flma sonucunda, ülke vatandafl-
lar›n›n genleri birbiriyle karfl›laflt›r›ld›.
Bu sayede de, kalp hastal›klar› baflta
olmak üzere kanserden ast›ma kadar
çok say›da hastal›kla iliflkisi oldu¤u

düflünülen genler tespit edilebildi.
Kalp hastal›klar›yla iliflkili genler ko-
nusunda çok önemli bir noktaya ula-
flan deCode, flimdilerde sonuçlar›n›
s›nayarak, çal›flmalar›n›n son ad›mlar›-
n› atmaya haz›rlan›yor. 

Testlerin baflar›s›, yaln›zca deCo-
de’un piyasaya sürülecek ilk ilac› ve
daha iyi bir kalp krizi tedavisi anlam›-
na de¤il, genlerin hakimiyetindeki te-
davi yöntemlerinin ayak sesleri anlam›-
na da gelecek. Uzun zamand›r ilaç pi-
yasas›n›n devleri olan Roche ve Merck
gibi firmalarla da birlikte çal›flan deCo-
de, ülkesindeki ilaç sanayinin geliflim
kapasitesini de aflarak, çok say›da ilaç
aday›n› testler için sunmaya haz›rlan›-
yor. Firman›n ilk ilaçlar›n›n insan test-
lerini geçece¤i garantili de¤il. Ancak,
ilaçlar›n bu testleri geçmesi durumun-
da, yank›lar›n›n küçük Kuzey Atlantik
adas›n›n çok daha ötesinde duyulaca¤›
da su götürmez bir gerçek.

Peki çal›flmalar›n› nas›l yürüttüler?
Normal flartlar alt›nda, kalp krizi geçi-
ren hastalardan DNA örnekleri al›na-
rak, bu hastalar›n genomlar›nda s›k
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olarak tekrarlanan de¤iflime u¤ram›fl
gen bölgelerinin incelenmesi gereki-
yor. Ancak, bu son derece pahal› ve u-
zun süren bir ifllem. Bu nedenle, deCo-
de daha de¤iflik bir teknik uygulad›:
Kalp hastalar›nda di¤erlerinden daha
fazla tekrarlanan kromozom bölgeleri-
ni tan›mlamaya yard›mc› olacak iflaret-
leyiciler gelifltirmek. 

‹zlanda’n›n böyle bir genetik arafl-
t›rma için uygun olmas›n›n tek nedeni
adan›n yal›t›lm›fl co¤rafyas› de¤il. ‹z-
landa, t›bbi kay›tlar›n büyük titizlikle
tutuldu¤u bir ülke. Ayr›ca, ayn› titizlik-
le tutulan ve 9. yüzy›lda Vikingler’in

adaya yerleflmesine dek uzanan nüfus
ve kilise kay›tlar› da araflt›rmac›lar›n
hizmetinde. Bu sayede, deCode 1981
ve 2000 y›llar› aras›nda 75 yafl›n alt›n-

da kalp krizi geçiren herkesin listesine
eriflebildi ve araflt›rmac›lar, içlerinden
klinik çal›flmalar›nda kendilerine yar-
d›mc› olabileceklerini düflündükleri bir
ad seçebildiler: Benedikt Arnason.

Öncelikle hastanelerden al›nan kalp
hastalar›n›n listeleriyle nüfus kay›tlar›
karfl›laflt›r›ld› ve birbirleriyle akrabal›k
iliflkileri olan kalp hastalar› grupland›.
Daha sonra, bu gruplar üzerinde teker
teker çal›fl›larak, de¤iflime u¤rayan or-
tak kromozom bölgeleri tespit edildi.
Tüm gruplarda ortak olan de¤iflime
u¤ram›fl kromozom bölgelerinin karfl›-
laflt›r›lmas›yla yelpaze daralt›ld› ve
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araflt›rmalar›n 13 numaral› kromozom
üzerinde yo¤unlaflmas› gerekti¤i sonu-
cuna ulafl›ld›. Son aflamada da, “flüphe-
li” kabul edilen bu bölge, sa¤l›kl› in-
sanlarda ayn› bölgeyle karfl›laflt›r›ld› ve
detayl› bir inceleme sonucunda, birkaç
gen içeren küçük bir gen bölgesine
ulafl›labildi. Bu noktaya varan araflt›r-
mac›lar, bu kez genetik veri tabanlar›-
na dalarak, flüphelendikleri bölgeye
kadar izlenen genlerden hangilerinin
tan›mlanm›fl oldu¤una bakt›lar. Elle-
rindeki DNA dizisinin, kalp hastal›kla-
r›yla iliflkili bir yang› proteinini flifrele-
yen gen bölgesini tafl›d›¤›n› gördükle-
rinde de, do¤ru yolda olduklar›n› anla-
d›lar.

Benedikt Arnason gibi söz konusu
gen bölgesi de¤iflime u¤ram›fl olan
hastalar, bu bölgenin normalden daha
fazla çal›flmas› nedeniyle, kalp krizin-
den sorumlu yang›n›n oluflmas› konu-
sunda normalin iki kat› risk tafl›yor
olabilirlerdi. Böyle bir durumda, bu
gen bölgesinin flifreledi¤i proteinin
bloke edilmesi, atardamarlarda yang›
oluflmas›n› önleyebilirdi. Yani, bu pro-
tein, gelifltirilecek olan ilaçlar için uy-
gun bir hedefti. DeCode ekibinin art›k,
güvenli bir flekilde bu proteini hedef
alacak bir bileflik elde etmeleri gereki-
yordu. fians onlardan yanayd›. Çünkü,
1980’li ve 90’l› y›llar boyunca çeflitli
firmalar, ast›m ve benzeri hastal›klarla
iliflkili oldu¤unu düflündükleri bu pro-
teinin etkinli¤ini azaltacak ilaçlar ge-
lifltirmifllerdi. Bu ilaçlar aras›ndan
onaylanm›fl olan birini seçtiler ve çal›fl-
malar›n› bu ilac› gelifltirme yönünde
ilerletmeye bafllatt›lar.

DeCode, 2’sinde buna benzer bir ça-
l›flma sistemi yürüttü¤ü birkaç ilac›n
daha insanlar üzerinde testlerine bafl-
lamay› planl›yor. S›f›rdan kendilerinin

gelifltirdi¤i ilk ilac›n denemelerine de,
önümüzdeki y›l›n bafllar›nda geçilecek.
Roche ve Merck gibi büyük firmalarla
birlikte baflka gen bölgeleri ve ilaçlar
üzerinde de çal›flan deCode, büyük at›-
l›mlara haz›rlan›yor.

Bu tarz çal›flmalar yürüten tek ku-
rulufl deCode de¤il. New York’da bulu-
nan Rockefeller Üniversitesi de, obezi-
teden sorumlu genleri ortaya ç›karabil-
mek için Kosrae adas› yerlilerinin
DNA’lar›yla çal›fl›yor. Bu küçük Endo-
nezya adas›n›n seçilme nedeni, nüfu-
sun Kafkasyal›lar ve eski Kosrae yerli-
lerinin 1800’lü y›llarda yapt›klar› evli-
likler sonucunda do¤an melezlerden
oluflmas›. Bu genetik geçmifl de, yay-
g›n hastal›klarla iliflkili genler üzerin-
de çal›flma yapabilmek için çok uygun.
Daha önce, gen ifadesinin (genetik flif-
renin belirli bir özelli¤i ortaya ç›kara-
cak flekilde ifllenmesinin) yaln›zca
DNA dizilimindeki de¤il, DNA’y› saran
histon proteinlerindeki bilgilerle de
yürütülmekte oldu¤unu ve genlerin et-
kinli¤ini kontrol eden metillenme me-
kanizmas›n› durdurucu özellik göste-
ren bir enzimin varl›¤›n› bulan Rocke-

feller Üniversitesi araflt›rmac›lar›, 10
y›l boyunca süren çal›flma sonucunda,
kolesterol metabolizmas›nda etkin rol
oynayan bir genin varl›¤›n› da keflfetti-
ler. Bu kefliflerinin, kalp krizi için cid-
di bir risk etkeni olan kolesterol emili-
mini kontrol eden genlerin ortaya ç›ka-
r›lmas›na yard›mc› olaca¤› umuluyor.

‹ngiltere’de bulunan Oxagen firma-
s› da, 1997 y›l›nda kuruldu¤undan be-
ri benzer çal›flmalar yürütüyor. Özel-
likle ast›m ve romatoid artrit gibi enf-
lamatuar (yang›ya iliflkin) ve metabolik
hastal›klar üzerinde çal›flan Oxagen,
Kuzey Avrupal›lara ait 40 binin üzerin-
de kan örne¤inin analiz sonuçlar›yla
gelifltirdi¤i hedef ve tedavi yöntemleri-
nin ilk klinik deneylerine önümüzdeki
sene içinde bafllamaya haz›rlan›yor.

Finlandiya halk›ndan al›nan gen ör-
nekleriyle yap›lan bir baflka çal›flma
da, cücelik (dwarfizm), sara (epilepsi)
ve baz› göz kusurlar› gibi genetik kö-
keni olan hastal›klarda etkili oldu¤u
düflünülen çok say›daki gen bölgesinin
bulunmas›yla sonuçland›. 

Ast›m, artrit, flizofreni gibi hastal›k-
larla iliflkili genler üzerinde çal›flan Ga-
lileo Genomics de, listedeki di¤er bir i-
sim. Quebec’den 1500 kadar örnek
üzerinde çal›flan firma, Frans›z köken-
li bu nüfusun gen haritas› yard›m›yla
Crohn hastal›¤›yla iliflkili olan gen böl-
geleri üzerine yo¤unlafl›yor. Quebec
nüfusu, yüksek genetik paylafl›m› ve
düflük genetik çeflitlili¤i nedeniyle, bu
tip bir çal›flma için ideal say›l›yor.

Bunlar gibi göçten uzak kalm›fl gen
havuzu örnekleri, herhangi bir hasta-
l›kla iliflkisi olan gen bölgelerinin nesil-
ler boyunca birbirlerinden ayr›lma ola-
s›l›¤›n›n düflük olmas› nedeniyle seçili-
yorlar. Ancak, melez nüfuslarda da
hastal›klara iliflkin gen bölgelerinin ne-
siller boyunca fazla ayr›lmad›¤›n›n or-
taya ç›kar›lmas›yla birlikte, Britanya ve
Estonya gibi genetik geçmifli kar›fl›k o-
lan nüfuslar üzerinde de çal›flmalar
bafllat›ld›.

Baz› araflt›rmac›lar, asl›nda genetik
olarak yal›t›lm›fl nüfuslar›n, hastal›kla-
r›n genetik kökeni konusundaki çal›fl-
malar için çok da uygun olmayabilece-
¤ini düflünüyorlar. Aileler yerine nüfu-
sun tamam›n› temsil edecek büyüklük-
te ve çeflitlilikte bir gen havuzuyla ça-
l›fl›lmas› gere¤ini savunan uzmanlar,
bu denli büyük bir çal›flma için hangi
analiz tekniklerinin kullan›lmas› ge-
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rekti¤i ve mevcut teknolojinin bunu
karfl›lamaya yetip yetemeyece¤i konu-
sundaki endifleleriniyse gizlemiyorlar.
Çünkü örneklem büyüklü¤ünün art-
mas›, istatistiklerin çok daha güvenilir
sonuçlar vermesini sa¤l›yor. Ancak,
madalyonun di¤er yüzünde de çal›flma-
lar›n zorlaflmas› ve maddi gereksinim-
lerin artmas› var. Bu nedenle, küçük
ölçekli say›lan aile bazl› çal›flmalar, en
az›ndan ileri aflamalarda yap›lacak o-
lan daha genifl çapl› araflt›rmalar için
uygun bir zemin oluflturuyor. 

‹nsan genomunda yer alan on bin-
lerce genin içinde, belirli bir hastal›k-
tan sorumlu olan birkaç genin tan›mla-
nabilmesi, ola¤anüstü bir zaman ve
yüksek bedellerde para anlam›na geli-
yor. Kalabal›k aileler de, bu noktada
devreye giriyor. Aile üyelerinin hepsi-
nin ayn› genetik geçmifli paylafl›yor ol-
mas› nedeniyle, ailede görülen bir has-
tal›k, ayn› gen bölgelerinde görülen ay-
n› mutasyonlardan kaynaklan›yor. 

1980’li y›llardan itibaren kalabal›k
ailelerle yap›lan çal›flmalarda kullan›-
lan en temel teknik, üzerinde çal›fl›lan
sa¤l›k sorunuyla benzer flekilde kal›-
t›m gösteren tekrarlanan gen bölgele-
rini ortaya ç›karan “ba¤lant› analizi”
tekni¤i. Bu teknik sayesinde, belirli bir
gen bölgesine ait yüksek bir olas›l›k
tahminine var›ld›¤›nda, hastal›kla ilifl-
kisi olan genleri teker teker aramak
yerine, çal›flmalarda kendini gösteren
gen bölgesi üzerine yo¤unlafl›labiliyor.
Tek sorun, bu tekni¤in daha çok tek
gen üzerinde meydana gelen tek bir
mutasyonun neden oldu¤u “nadir”
hastal›klara iliflkin çal›flmalarda kulla-
n›labilmesi. Birden fazla gen bölgesiy-
le iliflkili olan kalp hastal›klar› ve kan-

ser gibi yayg›n kronik rahats›zl›klar i-
çin ba¤lant› tekni¤i analizi yetersiz ka-
labiliyor.

Bu tarz genetik çal›flmalarda, SNP
(tek nükleotit polimorfizmi) olarak ad-
land›r›lan, tek bazda de¤ifliklik göste-
ren DNA bölgelerine dikkat ediliyor.
SNP’lerin bir k›sm›na, ifllevi bilinen ve
mutasyon durumunda belli hastal›kla-
ra yol açabilece¤i tahmin edilen baz›
gen bölgelerinde de rastlan›yor. Örne-
¤in, gö¤üs ve prostat kanseri çal›flma-
lar›nda, tümör oluflumunu h›zland›r›-
c› özelli¤i bulunan steorid hormonla-
r›n sentezinden sorumlu gen bölgele-
rinde yer alan SNP’ler üzerinde duru-
luyor. MIT ve Harvard Üniversite-
si’nden bir grup araflt›rmac› da, 2000
y›l›nda gelifltirdikleri özel bir atomik
görüntüleme mikroskobuyla, SNP’ler-

le çal›flmay› olabildi¤ince kolay hale
getirmeyi baflard›lar. Bilinen atomik
güç mikroskobunun daha gelifltirilmifl
hali olan bu mikroskop, DNA üzerin-
de istenen bölgelerin haritas›n› ç›ka-
rabilecek hassasiyette. Bilinen bir
SNP bölgesini çevreleyen iflaretçi mo-
leküllerle çal›fl›ld›¤›nda, de¤iflime u¤-
ram›fl olan gen bölgesi, bu yeni mik-
roskop sayesinde kolayl›kla bulunabi-
liyor. SNP’de normal dizilim yerine
adenin baz› olmas› durumunda bunu
tan›yan ve buraya ba¤lanan iflaretleyi-
ci moleküller, DNA üzerine sal›n›yor.
Daha sonra mikroskopla haritalama
bafllat›l›yor. Haritalama s›ras›nda ifla-
retleyici moleküle ait haberciye denk
gelindi¤i anda da, araflt›rmac›lar de¤i-
flime u¤ram›fl olan gen bölgesini tes-
pit etmifl oluyorlar.

Yaln›zca genetik bilimi de¤il, bilgi-
sayar ve laboratuar teknolojileri de t›b-
b›n hizmetinde. Özel olarak gelifltirilen
laboratuar teknikleri ve gereçleri, ana-
liz programlar› ve bilgisayar yaz›l›mla-
r› olmasayd›, insan genomundaki 3
milyar kadar baz çiftinin içinden ç›ka-
bilmek olanaks›z olurdu. Hücrelerimiz-
de saklad›¤›m›z mucize moleküller,
çok say›da sorunun cevab›n› tafl›yor.
Acaba onlar›n bütün gizemlerini ger-
çekten çözebilecek miyiz? 
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Ad›n› çok az›m›z›n bildi¤i EMBO (Avrupa Molekü-
ler Biyoloji Organizasyonu), Avrupa ülkelerinde mole-
küler biyolojinin farkl› alanlar›nda çal›flan bilim insan-
lar›n› ve araflt›rmac›lar› bir çat› alt›nda toplayabilme
hedefiyle 1964 y›l›nda kurulmufl bir organizasyon.
30’undan fazlas› Nobel ödülü alm›fl olan 1000’i aflk›n
bilim insan› ve araflt›rmac›y› bir araya getiren bu or-
ganizasyon, Türkiye’nin de aralar›nda bulundu¤u
EMBC (Avrupa Moleküler Biyoloji Konferans›) üyesi
ülkelerde yaflayan genç araflt›rmac›lara, k›sa ve uzun
süreli burslar baflta olmak üzere çok say›da olanak su-
nuyor. 

K›sa süreli burslar, EMBC üyesi olan ülkeler ara-
s›nda genç araflt›rmac›lar›n en fazla 3 ay süreyle de-
¤iflim program›ndan olufluyor. Kendi ülkesindeki labo-
ratuvarlarda uygulanmayan bir tekni¤i ö¤renmek iste-
yen bir doktoral› ö¤renci, bu tekni¤i ö¤renmek ve ça-
l›flmak için, EMBC üyesi olan baflka bir ülkedeki labo-
ratuvarlara gidebiliyor. EMBC üyesi olan 24 ülkeyse
flöyle: Almanya, Avusturya, Belçika, Birleflik Krall›k,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, H›r-
vatistan, Hollanda, ‹rlanda, ‹spanya, ‹srail, ‹sveç, ‹sviç-
re ‹talya, ‹zlanda, Macaristan, Norveç, Polonya, Por-
tekiz, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan. Yak›n zaman-
da, bu listeye Lüksemburg ve Estonya da kat›lmaya
haz›rlan›yor. Uzun süreli burslarsa, 1 ya da 2 senelik
olup, araflt›rmaya yönelik ileri düzeyde e¤itim amac›y-
la veriliyor.

Organizasyon ayn› zamanda, Avrupa çap›nda bi-
limsel yay›nlar›yla da tan›n›yor. Bunlardan belki de en
önemlisi, 20 y›ldan bu yana yay›n yaflam›n› sürdüren
ve moleküler biyolojinin çok çeflitli konular›n› ele alan
EMBO Dergisi. Bunun yan›nda, hem bilimsel hem de
toplumsal yaz›lar›n, elefltirilerin, yorumlar›n ve bilim-
sel raporlar›n yer ald›¤› EMBO Raporlar› da, tüm EM-
BO üyelerinin eriflimine aç›k. Yak›n zamanda ad›mla-
r› at›lacak olan E-BioSci de, elektronik ortamda hiz-
met vermeye haz›rlan›yor.

EMBO’nun 1974 y›l›nda bir gelifltirme projesi
kapsam›nda kurdu¤u EMBL (Avrupa Moleküler Biyo-
loji Laboratuvar›) ise, flu anda ayr› üye ülkeleri olan,
EMBO’dan ba¤›ms›z bir organizasyon. Avrupa’n›n
farkl› ülkelerinde toplam 5 araflt›rma laboratuvar› bu-
lunan EMBL, yap›sal biyoloji ve biyoenformasyon ko-
nular›nda çal›fl›yor.

EMBO yöneticilerinden olan ve ayn› zamanda
EMBC genel sekreterli¤ini de yürüten Prof. Frank
Gannon, geçti¤imiz Ekim ay› bafl›nda, tan›t›m toplan-
t›lar› amac›yla Ankara ve ‹stanbul’dayd›. Biyokimya ve
enzimoloji alanlar›nda uzmanlafl›p, daha sonra da ös-
trojen almaçlar› konusunda özelleflen Gannon, ziyare-
ti süresince hem kendi konusundaki çal›flmalar› ve
son geliflmeleri anlatan konferanslar verdi, hem de
EMBO’yu ve etkinliklerini tan›tan konuflmalar yapt›.
Ankara’y› ziyareti s›ras›nda, Bilim ve Teknik Dergi-
si’nin de sorular›n› yan›tlad›.

BT: Ziyaretiniz s›ras›nda edindi¤iniz izlenime gö-
re, Türkiye’nin EMBO’ya yaklafl›m›n› nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz?

F.G.: EMBO, flimdiye kadar Türkiye’deki bilim
toplumu için neredeyse “görünmez” haldeymifl. Bu
da, hem Türk araflt›rmac›lar hem de bizler için büyük
flanss›zl›k. Çal›flmalar›m›zda Türk bilim insanlar›n›n
da olmas› gerekti¤ini biliyoruz ve olmalar›n› istiyoruz.
Bu bak›mdan, tan›t›m amaçl› bu ziyaretimin ifle yara-
yaca¤›n› hissediyorum. Çünkü, gördü¤üm kadar›yla,

Türkiye’de araflt›rmaya merakl› ve f›rsat arayan genç
araflt›rmac› say›s› oldukça fazla.

Moleküler biyoloji, yaflam ve sa¤l›k bilimleriyle
iliflkili olan birçok alan› içine al›yor. EMBO da, bu
alanlarda çal›flan araflt›rmac›lar için çok say›da f›rsat
sunuyor. ‹nternet sitemizde bulunan “Yaflam ve Sa¤-
l›k Bilimleri Dan›flma” bölümü, doktoras›n› yeni bitir-
mifl ya da bitirmek üzere olan ve Avrupa’da burslu
e¤itim f›rsat› arayan araflt›rmac›lar için biçilmifl kaf-
tan. Y›llar önce kendimize, “böyle bir durumdayken
yurt d›fl›na gitmek istesek akl›m›za tak›lan ilk fley ne
olurdu?” diye sormufltuk. Bunun cevab› da, nerede ve
hangi koflullarda burslar›n bulunabilece¤iydi. Sitemiz-
de bahsetti¤im bu bölümü de, bu amaçla haz›rlad›k.
Normal flartlarda, teker teker ülkelerde bulunan üni-
versitelere, laboratuvarlara ve araflt›rma enstitülerine
ulafl›p, buralarda ne gibi burslar oldu¤una dair bilgi
alman›z gerekecekti. Bizim yapt›¤›m›z da asl›nda bu-
na biraz benziyor. Avrupa ülkelerinde bulunan üniver-
site, kurum ve enstitülerden bu bilgileri al›p “Bak›n
flu ülkelerde bu gibi burs olanaklar› var” diyerek site-
mizde sunuyoruz. ‹flin tek üzücü yan›, bu siteyi ziya-
ret eden çok az say›da Türk var ve ziyaret edenlerin

de yine çok küçük bir yüzdesi bu burslar için baflvu-
ruyor. Büyük olas›l›kla bunun nedeni, di¤er ülkelerin
hemen hepsinde bu sitenin tan›t›m›n›n yap›lmas› ve
genç araflt›rmac›lar›n bu siteden haberdar olmas›.

BT: Asl›nda EMBO, Türkiye’deki bilim insanlar› i-
çin büyük bir f›rsat. Üniversitelerdeki kadro sorunlar›
nedeniyle, doktora sonras›nda ne yap›laca¤› her za-
man büyük bir soru iflareti. Bu nedenle, e¤itim ama-
c›yla yabanc› ülkelere gitmek isteyen çok say›da arafl-
t›rmac›m›z var.

F.G.: Hakl›s›n›z. Genç araflt›rmac›lar s›kl›kla, ne-
ler yap›ld›¤›n› bildikleri bir ülkeden, çok fazla bilme-
dikleri bir ülkeye gitme ve oradaki teknikleri ö¤ren-
me gereksinimi hissediyorlar. D›flar›da alacaklar› k›sa
ya da uzun süreli e¤itimlerde kuracaklar› uluslararas›
iliflkilerin de, kariyerlerinin devam›nda onlara önemli
getirileri olabiliyor. Doktora sonras› da, bunun için en
uygun zaman. Doktora sonras› araflt›rma programlar›-
na kat›lanlar›n %75 gibi büyük bir ço¤unlu¤u da
program bitiminde ülkelerine geri dönüyorlar. Ancak,
yine söylemek istiyorum ki, EMBO bünyesinde yap›lan
doktora sonras› çal›flmalara da Türkiye’den üzücü sa-
y›da az baflvuru var.

Türkiye’den neredeyse hiç kat›l›m›n olmad›¤› di¤er
bir alan da, k›sa dönem burslu e¤itim programlar›. K›-
sa dönem programlar›, araflt›rmac› kariyerinin herhan-
gi bir aflamas›nda olan herkese hitap ediyor. Yani,
doktora e¤itimine daha yeni bafllam›fl, bir miktar çal›fl-
m›fl, çal›flmalar›nda belirli eksikliklerin oldu¤unun far-
k›na varm›fl olan herkes bu programlara baflvurabili-
yor. Bu programa kat›lan araflt›rmac›lar, farkl› bir ül-
kede bulunan araflt›rma laboratuvarlar›ndan birine gi-
dip, oradaki teknikleri ö¤renip, daha sonra bu bilgile-
ri kendi ülkelerine geri götürme olana¤›na sahip olu-
yorlar. Ve tabii ki, farkl› bir ülkede yabanc› araflt›rma-
c›larla birlikte çal›flmak, doktora sonras› aflamalar› için
de büyük bir avantaj. Bunun bizler için de anlam› çok
büyük. Örne¤in Türkiye’den iyi e¤itim alm›fl, zeki, ça-
l›flkan bir kat›l›mc›m›z oldu¤unda, Türkiye’den yap›la-
cak olan bir sonraki baflvurunun de¤erlendirilmesi için
de iyi bir izlenim b›rakm›fl oluyor. 

Bir di¤er çal›flma da, orta ö¤retim kurumlar›nda
görevli olan ö¤retmenlere verilen e¤itimler. Her y›l
Heidelberg’de yap›lan toplant›larda, dünyan›n çeflitli
ülkelerinden bir araya gelen ö¤retmenlere bilim e¤it-
menli¤i konusunda kurslar veriliyor. Geçen seneki top-
lant›da, 20 farkl› ülkeden 120’nin üzerinde kat›l›mc›-
m›z vard›. Ve yanl›fl hat›rlam›yorsam, flimdiye kadar bu
toplant›lara Türkiye’den tek bir kat›l›mc› bile gelmedi.

BT: Bu programlara yap›lan baflvurular›n kabul
edilme olas›l›¤› nedir? Kabul etti¤iniz araflt›rmac›lar i-
çin neleri karfl›l›yorsunuz?

F.G.: Yap›lan baflvurular›n kabul edilme oran›
%50 civar›nda. De¤erlendirme için bekleme süresi de
oldukça k›sa. Baflvurular s›kl›kla 3 hafta içinde de¤er-
lendiriliyor ve cevab›n size ulaflmas›ndan hemen bir
gün sonra uça¤a atlay›p giderek çal›flmaya bafllayabili-
yorsunuz. Tüm bunlara karfl›n, flimdiye kadar Türki-
ye’den y›ll›k 9’dan fazla baflvuru asla yap›lmad›. Bafl-
vuru yapanlar için maddi bir zorluk da söz konusu de-
¤il. Bizimle çal›flt›klar› süre boyunca, harcamalar›n›
karfl›layabilmek için mant›kl› bir oranda maafl al›yorlar
ve 3-6 ay boyunca da kalacak yerleri oluyor. EMBO,
uygulamal› kurslar› ve çal›fltaylar› kapsayan e¤itim top-
lant›lar› da düzenliyor. Bu e¤itimlerde de, yol masraf-
lar›na kadar her fley karfl›lan›yor.

BT: Türkiye’deki genç araflt›rmac›lara önerileriniz
neler?

F.G.: Türkiye’deki araflt›rmac›lar›n, f›rsatlara
uyanmas› gerekiyor. Çünkü, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
aflamalar›na haz›rl›k ve entegrasyon süreci için de bu
tarz çal›flmalar büyük önem tafl›yor. Bizim bu noktada-
ki görevimiz de, bu uyan›fl› kolay hale getirebilmek.
Ancak, ülkenizin nelere gereksinimi oldu¤unu bizim
de¤il, sizlerin belirlemesi gerekiyor. EMBO, bu gerek-
sinimlerin karfl›lanmas›nda aktif rol oynayabilecek bir
konumda. Örne¤in, gerekli oldu¤unda, EMBO bünye-
sinden uzman konuflmac›lar kendi masraflar›n› karfl›la-
yarak, konferanslar ve e¤itim toplant›lar› için ülkenize
gelebilirler. EMBO üyesi olan Türk araflt›rmac› say›s›
çok az. Türkiye’deki bilimsel kurumlar ve çal›flmalar
konusunda bilgi sahibi olabilmemiz için de, bu say›n›n
artmas› gerekiyor. Bu nedenle, flu anda Türkiye’de ya-
p›lan çal›flmalar ve aflamalar› konusunda, yaln›zca ya-
y›nlar sayesinde bilgi sahibi olabiliyoruz. 

D e n i z  C a n d a fl

EMBO ve EMBC hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için:
http://www.embo.org
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