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Küresel Beyin Kaynaklarının Anlaşılması, Korunması ve Geliştirilmesi

İnsan beyni uygarlığın en değerli kaynağıdır. Bu nedenle, beyin ile 
ilgili bilim dallarına yatırım toplumun geleceğine yatırımdır. Ulus-
lar, beynin anlaşılması, koruması ve optimal düzeyde gelişimi için 
işbirliği yapmalıdırlar. G-Bilim Akademileri nörobilimin topluma en 
üst düzeyde yararı için paralel olarak yürütülecek dört amaç belir-
lemiştir. Bu şekilde küresel beyin kaynakları en 
iyi düzeyde değerlendirilebilir. 

1. Uluslararası işbirliği ile temel araştırma
2. Beyin hastalıklarının tanısı, tedavisi ve önlenmesi için küresel 

programlar
3. Beyin tabanlı yapay zekânın (artificial intelligence – AI) geliştiril-

mesi ve beynin teorik modellemesi; ve
4. Nörobilimin sosyal ve davranışsal bilimlerle entegrasyonunun 

sağlanarak beyin hakkında farkındalığın yükseltilmesi ve toplu-
mun bilinçlendirilmesi. 

Beynin ve işlevlerinin davranışta nasıl ifade bulduğu konusunun 
anlaşılması, evrenin oluşumunun keşfiyle ilgili araştırmalarla yarı-
şacak düzeyde karmaşık bir bilimsel çaba ve uğraş gerektirir. Beyin 
hastalıklarının tedavisi, beyin tabanlı yapay zekânın geliştirilmesi 
ve beyin hakkında farkındalığa sahip bir toplumun teşvik edilme-
si, beynin yapısı ve işlevleriyle ilgili temel araştırmaların ciddi zor-
luklarının önüne geçemez. Temel beyin bilimi, genomik ve protein 
kimyası alanlarında sağlanan gelişmelerden yararlanarak gen ve 
moleküllerin keşfinde, optik ve transjenik araçların geliştirilmesiy-
le nöral devrelerin incelenmesi ve manipüle edilmesinde ve niha-
yet multimodal işlevsel beyin görüntülemeleriyle insanın kavrama 
yetisi üzerindeki araştırmalarda son dönemde müthiş bir ilerleme 
kaydetmiştir. Bununla birlikte hayvan modellerinde ve insandaki 
karmaşık nöronal ağların anlaşılabilmesi için gerekli teknolojilerin 
henüz yetersiz düzeyde olması günümüzde bir darboğaz yarat-
maktadır. Hesaplamalı araçlarla birlikte kullanılacak bu teknolojiler, 
kavrama yetisinin daha derinden anlaşılması ve beyin hastalıkları-
nın esas mekanizmalarının ortaya çıkarılması için beyin fonksiyon-
ları hakkında daha iyi bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır. Bu hedefe 
ulaşmak için laboratuvarlarda yürütülen araştırmaları desteklemek 
ve genişletmek üzere sistemik yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Pek çok 
ülkede yeni teknolojilerin geliştirilmesi, beyin ağlarının haritalanma-
sı ve kaydedilmesi ve nöroinformatik platformlarının kurulması için 
büyük ölçekli beyin bilimi ile ilgili projeler, yeni nesil dizileme, mole-
küler tıp (precision medicine) ve biyobanka gibi diğer biyomedikal 
araştırma girişimleriyle birlikte yürütülmek üzere başlatılmaktadır 
(1). Ancak hem harcamaları ekonomik düzeyde tutmak hem de bi-
limsel gelişimi hızlandırabilmek için bu projeler teknoloji, personel 
ve veri açısından geniş bir uluslararası işbirliğini gerekli kılmaktadır. 
Çok taraflı küresel araştırma organizasyonuna başarılı bir örnek 
olarak Japonya’nın girişimleriyle kurulan Human Frontier Science 
Program (HFSP) verilebilir.

Beyin hastalıkları, bireylerin sağlığına, refahına, ekonomik verim-
liliğe ve entellektüel sermayeye küresel bir tehdit oluşturmakta-
dır (2). Bununla birlikte, toplumun derinliklerine işlemiş yaygın bir 
damgalama ve buna bağlı veri eksikliği nedeniyle beyin hastalık-
larının olumsuz etkileri genellikle saklı kalmaktadır. Bu hastalıklar 
beş grupta sınıflandırılabilir: (A) Nörogelişimsel hastalıklar (örneğin, 
zekâ geriliği, epilepsi ve otizm spektrumu hastalıkları); (B) Ergen ve 
erişkin dönemde ruh hastalıkları (örneğin, ağır depresyon, bipolar 
bozukluk ve şizofreni); (C) Dejeneratif hastalıklar (örneğin, Alzhei-
mer ve Parkinson hastalıkları); (D) Beyin hasarı (örneğin, ivme, ya-
ralanmaya bağlı beyin hasarı, beyin enfeksiyonu ve beyin tümörleri) 
ve (E) Kronik durumlar (örneğin, stres, bağımlılık, beslenme bo-
zukluğu, baş ağrısı ve uyku bozuklukları). Her yıl beyin hastalıkları 
sonucu sekiz milyon kişi ölmektedir (3). Son yirmi yıl içinde, bu 
hastalıkların sıklığı yüzde 41 artmış olup sağlık sorunlarıyla geçen 
her on yıllık süreç biriminin bir yılına karşılık gelmektedir (4). Beyin 

hastalıkları, erken ölümlerden dolayı kaybedilen potansiyel yaşam 
yılları ile maluliyet sonucu kaybedilen verimli yılların toplanmasıyla 
ifade edilen hastalıkların yarattığı toplam yükün (disability-adjusted 
life years – DALYs) yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde yüzde 
36’sına, orta ve düşük gelir düzeyindeki ülkelerde de yüzde 29’una 
sebep olmaktadır (4). Özellikle, Alzheimer hastalığı dahil olmak 
üzere demans ve depresyon, yarattığı ağır ekonomik ve sosyal ma-
liyetler nedeniyle aciliyet içeren kamu sağlığı sorunları haline gel-
miştir. Başarılı tedavilerin oluşturulması için ilaç geliştirmede yeni 
ekonomik yaklaşımların kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım-
lara öngörüsel geçerliliğe sahip hücresel ve hayvan modellerinin 
kullanımı ve hükümet, akademik çevreler ve sanayi arasında üçlü 
işbirliği de dahildir. Beyin hastalıkları topluma ağır yük getirmekte-
dir: Orta ve düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde altyapı, kaynak ve 
finansmana erişim yetersiz kalmaktadır. Yüksek gelir düzeyine sa-
hip ülkelerde ise araştırma ve klinik paydaşlar genellikle bölünmüş 
bir yapı arz eder. Bu sorunu ele almak ve beyin hastalıklarının kü-
resel salgınıyla mücadele edebilmek için tıbbi araştırmalar, teşhis, 
tedavi, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerini sıkı sıkıya entegre eden 
uluslararası program ve merkezlere ihtiyaç vardır.

Beyin bilinen evrende en karmaşık biyolojik sistemdir. Örneğin, in-
sandaki merkezi sinir sistemi en düşük düzeyde öğrenmeyle bile 
karmaşık karar verme işlemlerini kolayca yerine getirmektedir ki bu 
en etkili bilgisayarların bile başaramadığı bir işlevdir. Beyin fonksi-
yonlarının hesaplamalı ilkelerinin anlaşılması ve kantitatif matema-
tiksel modellerin yaratılması için teorik çalışmalar şarttır. Beyin dev-
relerinin ve bunların davranıştaki işlevlerinin temelden anlaşılması 
için teori, deney ve bilişimi eş düzey yöntemler olarak birleştiren bir 
yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu konu hem matematik, istatistik, bilgi ve 
bilişim bilimini, hem de biyolojik disiplinleri içeren çok disiplinli kan-
titatif bir yaklaşımla ele alınırsa başarı sağlanabilir. Bunun önemli 
bir unsuru, büyük veri setlerinin elde edilmesi ve analizi olacaktır. 
Veri setlerinin en geniş şekilde paylaşımı ve analizini teşvik edebil-
mek için özellikle kamu tarafından finanse edilen araştırmalarla ilgili 
açık veri ilkelerinin tanınması gerekir. Beyin tabanlı hesaplama, ya-
pay zekâ ve bilgi/iletişim teknolojileriyle ilgili uygulamaların gelişti-
rilmesi için temel beyin teorileri gereklidir. Her ne kadar yapay zekâ 
bilgisayar biliminin bir ürünüyse de, derin öğrenme konusunda 
son zamanlarda elde edilen gelişmeler beyin teorisine (5) dayan-
maktadır. Yapay zekâ gelecekte daha ileri beyin araştırmalarının 
sonucu olan algoritmalardan yararlanacaktır. Bu araştırmalar da 
aynı zamanda beyin-makine ara yüzleri ve beyin faaliyeti kodlarını 
çözümleyen makinelerin tasarımı için faydalı olacaktır. Buna karşı-
lık, hızla gelişen başka teknolojiler gibi, yapay zekânın da yarattığı 
endişelerin, nörobilim/sinirbilim ve toplum bağlamındaki sosyal, 
etik ve felsefi etkileri açısından küresel bazda koordineli bir şekilde 
incelenmesi yerinde olur.

İnsan kültürü, çeşitli beyin fonksiyonları tarafından yaratılan ve ye-
nilenen bir dinamik kavramdır. Bu nedenle nörobilim/sinirbilimin 
gelecekte toplumun gelişiminde oynayacağı rolü anlamak için sa-
dece beyin fonksiyonlarının fiziksel, biyolojik ve bilişimsel temelle-
rini incelemek yeterli olmaz, aynı zamanda deneye dayalı sosyal 
bilimlerle birlikte büyük çaplı araştırmaların önünü açmak gerekir. 
Bu etkileşimler bir araya geldiğinde nörobilimin küresel toplum ve 
ekonomi üzerindeki etkisi artacaktır. Nörobiyolojik, davranışsal 
ve sosyal bilimlerin bütünleşmesi, beyin tabanlı bilginin insanlığın 
günlük kullanımına girmesini sağlayacaktır. Bu potansiyel disiplin-
ler arası yakınlaşmanın önemli bir örneği, öğrenme biliminde ken-
dini gösterir. Beynin yeni bilgileri nasıl elde ettiği hakkında biyolojik, 
kavrama yetisiyle ilgili ve bilişsel yaklaşımlarla oluşan bilgi birikimi, 
çocuklar ve erişkinler için tasarlanacak delile dayalı eğitim prog-
ramlarına önemli katkıda bulunabilir (6). Bu bilgi birikimi mevcut 
yaklaşımlarla sözde bilimsel iddiaların düzene sokulması için de 
bilimsel bir temel oluşturabilir. Benzer şekilde, beyin bilimiyle dav-



ranışsal ve sosyal bilimlerin entegrasyonu, insan davranışın öngö-
rülmesiyle ilgili daha iyi modeller kurulmasını sağlayarak ekonomik 
karar verme, risk değerlendirmesi ve sosyal etkileşimler gibi geniş 
bir yelpazede çalışan insanlara da faydalı olacaktır. Bir arada de-
ğerlendirildiğinde, beyin işlevlerinin delile dayalı olarak anlaşılması, 
bireyler için hayatın idaresini teorik ve uygulama düzeyinde, sür-
dürülebilir inovatif bir küresel toplum yaratma doğrultusunda hiz-
met veren kurumların da beyinle ilgili bilgilendirilmiş politikalarını 
dönüştürecektir. Beyin, davranışsal ve sosyal bilimlerin bütünleş-
mesi, küresel beyin kaynaklarının bilime dayalı olarak gelişmesinin 
yolunu açacaktır.

Bu bağlamda G-Bilim Akademileri dört Hedef tavsiye 
etmektedir:

1. Beyin İlkeleri ve Teknolojileri Üzerinde Yürütülecek Temel Araş-
tırmaların Desteklenmesi

• Beyin hücrelerinin moleküler ve genomik mimarisinden nöral 
devre gelişimi ve fonksiyonel haritalamaya ve beyin ağları ve 
davranışa kadar temel beyin araştırmaları desteklenmelidir.

• Özellikle insan üzerinde yüksek çözünürlüklü ve büyük ölçekli 
beyin yapısı ve işlevi incelemeleri için yeni beyin kayıt ve görün-
tüleme teknolojilerinin geliştirilmesine öncelik verilmelidir.

• Teknoloji gelişimi, veri yönetimi, araştırmacı yetiştirme/hareket-
liliği ve koordineli finansman alanlarında büyük ölçekli beyin ve 
biyomedikal projelerde uluslararası işbirliği desteklenmeli ve 
teşvik edilmelidir.

2. Beyin Hastalıklarının Yeni Nesil Bütüncül Programlarla Ele Alın-
ması

• Beyin hastalıklarının küresel düzeyde bir sağlık krizi oluşturdu-
ğu anlaşılmalı ve bunların sebepleri, önlenmesi, teşhisi ve reha-
bilitasyonu da dahil olmak üzere tedavisi konusunda temel ve 
uygulamalı araştırmalar desteklenmelidir.

• Hayvan modelleri de dahil olmak üzere geçerli biyolojik model-

lerin kullanılarak tedavi ajanlarının geliştirilmesi için yeni ekono-
mik ve bilimsel platformlar yaratılmalı ve akademik çevrelerle 
sanayi arasındaki işbirliği teşvik edilmelidir.

• Beyin hastalıklarının araştırılması ve tedavi edilmesine yönelik 
araştırma ve klinik kapasitenin güçlendirilmesi ve halkın eğitil-
mesi için yüksek ve düşük gelir düzeyindeki ülkeler arasındaki 
ortaklıklar desteklenmelidir.

3. Beyne Dayalı Uygulamaların Keşfedilmesi için Teorik Nörobilim/
Sinirbilimin Teşvik Edilmesi

• Birleştirilmiş bir beyin teorisinin geliştirilmesi amacıyla temel 
ilkelerin ortaya çıkarılması için teorik, bilişsel, istatistiksel ve 
veri bilimleri ile matematiği kullanarak yürütülecek çok disiplinli 
araştırmalar desteklenmelidir.

• Beyne dayalı yapay zekâ ve nöro-teknolojiler alanında araştır-
ma ve geliştirmenin hızlanması için nörobilimsel verilerin payla-
şımında uluslararası işbirliği teşvik edilmelidir.

• Beyne dayalı teknolojilerin ve uygulamaların güvenlik ve etkin-
liğinin bilimsel, politika oluşturma, düzenleme ve yönetişim bo-
yutlarıyla ele alınması için nöroetik alanında küresel bir diyalog 
başlatılmalıdır.

4. Beyin, Davranışsal ve Sosyal Bilimlerin Eğitim ve Yaşam İdaresi 
Alanında Bütünleştirilmesi

• Beyin bilimindeki ilke, teknoloji, yöntem ve teorileri deneye da-
yalı sosyal bilimlerdeki muadilleriyle bütünleştirmek için temel 
ve uygulamalı araştırmalar desteklenmelidir.

• Bilimsel programlar, çocuk ve hayat boyu eğitim araçlarının 
geliştirilmesi için insanın öğrenme yeteneğinin biyolojik ve kav-
ramayla ilgili temelleri üzerinde çok disiplinli araştırmalar des-
teklenmelidir.

• Bireylerin ve kuruluşların yaşamlarını ve sosyal işlevlerini beyni 
esas alarak yürütmesi için program ve kılavuzların geliştirilme-
sinde araştırma ve uluslararası işbirlikleri başlatılmalıdır.

Present Status

In the decade between 2005 and 2014, more than 6,000 natural 
and technological disasters occurred around the world, which 
killed more than 0.8 million people, displaced millions more, and 
cost more than 1 trillion USD [1]. Losses due to disasters are 
increasing in both developed and developing countries. Human 
factors that increase exposure and vulnerability, such as poverty, 
rapid population growth, disorderly urbanization, corruption, 
conflict and changes in land use, poor infrastructure including 
non-engineered housing, together with effects of climate change 
on weather patterns with increased extreme events, aggravate 
the negative consequences of natural and technological 
hazards. Disasters derail sustainable development, particularly 
in developing countries. Consequently, the need to embed 
disaster risk reduction into sustainable development goals is 
paramount.

In the globalized 21st century, a disaster in one country creates 
disruptions in others: the 2011 Thailand floods cut of f car 
component factories and adversely affected car production in 
Europe; the 2004 Indian Ocean tsunami inundating the beaches 
of Thailand and killing more than 5,000 people including tourists 
caused the largest numbers of deaths from a natural hazard in 
Sweden’s history; the 2006 drought in Syria was one of several 
contributing conditions that led to the current humanitarian 
crisis; and the Great East Japan Earthquake in 2011 led to a 
tsunami, a nuclear facility malfunction, and economic effects 
worldwide. International events like these show the connection 
between disaster resilience and sustainable development. 

Decision makers need better tools to understand impacts of 
these types of crises, cope with natural hazards, respond to 
technologica l breakdown, and apply lessons f rom past 
experiences to improve emergency preparedness and capacities 
to manage crises. Science can contribute by deepening the 
understanding of hazards and improve ability to anticipate future 
emergencies and quantify impacts. Innovative engineering can 
decrease impacts and provide critical information for planning, 
rapid response and recovery. Furthermore, cascading effects of 
disasters require better understanding of connections, and 
strong international cooperation; at present, international 
collaboration in disaster risk reduction is not sufficient.

Key Direction

In 2015, the international community agreed on three major 
accords: the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015-2030 (Sendai Framework), the Sustainable Development 
Goals (SDGs), and the Paris Agreement on Climate Change 
(Paris Agreement). These agreements collectively present an 
urgent need and opportunity for action in 2016 and beyond. 
There are important connections among these agreements. For 

example, the SDGs and Paris Agreement identify actions that 
can build resilience against both meteorological and geophysical 
hazards. Also, the Sendai Framework embeds disaster risk 
reduction as an indispensable part of sustainable development 
through four of its priorities:
Priority 1: understanding disaster risk
Priority 2: strengthening disaster risk governance to manage 
disaster risk
Priority 3: investing in disaster risk reduction for resilience
Priority 4: enhancing disaster preparedness for ef fective 
response and to “build back better” in recovery, rehabilitation, 
and reconstruction.  

Increasing disaster resilience involves many stakeholders. To 
realize these priorities and to build resilient societies, we need to 
maximize the use of existing knowledge and create new types of 
science and technology that serve broad and collective societal 
needs. Building this new approach requires interdisciplinary 
research, col laboration, and cooperation among natural 
sciences; engineering; medical, social and political sciences; 
and the humanities. Transdisciplinary collaboration and excellent 
communicat ion between sc ient is ts ,  p ract i t ioners ,  and 
policy-makers are essential. 

With the increased scientif ic knowledge, innovation and 
technology, the scientific community can identify risks, evaluate 
sys tem vu lne rab i l i t i e s ,  and become more e f fec t i ve in  
communicating the interconnected nature of disaster risk. Efforts 
are needed to strengthen national platforms for disaster risk 
reduction, and encourage or enable scientists and practitioners 
to work closely with relevant stakeholders in locally relevant 
contex ts and language. Common, compat ib le,  o r even 
standardized disaster information resources and indices should 
be developed for easier exchange among different countries and 
regions. Integrated analysis of disaster data and information 
should be promoted to accelerate international cooperation and 
help countries identify the most impactful ways for bringing 
resources to a disaster, its risk reduction, or a response. These 
efforts will ensure interoperability among countries during 
multi-national responses, lead to better data on the costs of 
disasters, and greatly reduce losses through mitigation and 
resilience-building efforts.
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Actions that Build Disaster Resilience and Sustainable 
Development

The following six actions are recommended for policymakers to 
increase resilience capacities applicable to a wide range of 
disasters, their cascading effects, and implications for foreign 
aid, assistance, or economic impacts.

Develop metrics and indicators for evaluating exposure, 
vulnerability and resilience. Metrics and indicators can be used to:
-  identify, visualize, and evaluate under-recognized disaster risks 
   that hinder sustainable development by taking a holistic view of 
   the changes in hazards, vulnerabilities and exposures arising 
   from societal and environmental problems. 
-  anticipate, prepare for, and reduce the consequent disaster risks 
   effectively or in consistent ways 
-  ascertain ways to evaluate level of risks.
-  make informed investment decisions and to understand value 
   returns on investments  
Advance scientific and technical knowledge and improve 
assessment of disaster risk, including building relevant data 
infrastructure that advances ability to anticipate future events 
with greater accuracy, developing disaster damage data 
archives, and expanding understanding of how disasters unfold 
across different regions and sectors.  

1.

2.

Improve understanding of natural and human-made hazards, 
by developing new technologies and applying effective and 
innovative engineering for disaster prevention, by constantly 
raising political and public awareness and through effective 
emergency response and recovery - including mental and 
physical health management.  
Strengthen inter- and trans-disciplinary collaborative efforts in 
cooperation through a major international research platform, 
such as Future Earth [2], providing the knowledge and support 
to accelerate our transformations to a sustainable world [2].  
Engage the investor community. Investors, from both the private 
and public sectors, are important players in disaster risk 
reduction. It is important to find ways to engage them more 
fully in disaster resilience decision making, as investments will 
drive the future of sustainable development.
 Promote sharing information, initiate a forum to share best 
practices and lessons learned in disaster risk reduction and 
provide practical solutions to implement the Sendai Framework, 
focusing on community of practices with relevant stakeholders 
including the private sectors.

3.

4.

5.

6.
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