
BİVİZYON2011 OCAK32 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 33

http://www.bil isimdergisi.org/s128

B ilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 22. toplantısı bu ay içinde yapıldı. 
Gündemin önemli maddelerinden birisini 2011-2016 yıllarını kapsayan “Bilim ve 
Teknoloji Strateji Belgesi”nin görüşülmesi oluşturuyor. Strateji belgesi ve BTYK’nın 
önceki toplantılarında kabul edilen maddelere bakıldığında, özellikle enerji, su ve 

gıda konularında yapılacak Ar-Ge çalışmalarına özel önem verildiği ve devlet tarafından en üst 
düzeyde sahiplenildiği görülmektedir. Bunun yanında “gelecek uzmanlarının (fütürist)” yaptıkları 
öngörüler incelendiğinde, eğer olacaksa dünya savaşlarının bu üç nedenden birinden dolayı 
çıkacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin sahip olduğu değerler dikkate alındığında, özellikle gıda 
ve su konularında doğal avantajlarımız olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu iki konuda da yakın 
zamanda bazı ciddi sıkıntıların ortaya çıkacağı tahmin edilmesine karşın, gerekli önlemlerin 
zamanında alınması ile bunların aşılacağını varsayabiliriz. Enerji konusunda sahip olduğumuz 
kaynaklar dikkate alındığında, dışa bağımlılığın getirdiği olumsuzluklar ve çeşitlilik azlığının 
yaratacağı baskılar sonucunda, daha büyük açmazlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacak. Enerji, 
su ve gıda alanında yapılacak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi bu noktada çok önemli. 

Bazı konularda vizyon belirleme ve hedeflere ulaşma konularında 
ağır davranmamıza karşın, bu konuda en azından şimdilik hızlı 
hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Umarım bu hızla devam ederiz.
Bilgi ve üreten beyinlere sahip olunması da enerji, su ve gıda 
gibi gelecekte büyük krizlerin çıkmasının nedenlerinden olacak. 
Günümüzde, kaynağından doğru bilgiye, zamanında ve tam 
olarak erişebilmek için kişiler, şirketler hatta devletler büyük 
yatırımlar yapmakta ve inanılmaz maliyetlere katlanmaktadırlar. 
Etkin ve yanılgısız kararlar verebilmek için doğru, rakiplerinizin 
önüne geçmek için güncel, teknoloji üretmek için yenilikçi 
bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. İstenilen kalitede bilginin 
üretilmesi, stratejik kararların verilmesinde kullanılması için 
yetişmiş ve eğitilmiş beyinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Artık 
insana yatırım yapılması ve eğitimli beyinlerin içinde saklanan 
bilgilere ulaşmak ve bunlardan yararlanmak için politikalar 
geliştirilmeye başlanmıştır.  

II. Dünya Savaşı’nın başlangıcında ve sonrasında bilim insanlarının maruz kaldıkları baskılar 
hatırlanırsa gelecekte benzer durumların yaşanacağını bekleyebiliriz. Bu nedenle yurtdışında 
yerleşmiş bulunan bilim insanlarımızın bulundukları ülkelerde çalışmalarını sürdürmelerini 
ancak anavatanları ile bağlarını koparmamalarını sağlamaya çalışmalıyız. Bu insanlarımızın Ar-
Ge faaliyetlerini yetiştikleri topraklarda sürdürmeleri en ideal olanı. Ancak ihtiyaç duydukları 
araştırma ortamını, huzuru ve maddi imkânları sağlamadıktan sonra geri dönmelerini beklemek 
fazla iyimserlik olur. Bunun yerine ülke politikaları, vizyonu ile hedefleri konularında bilgilendirip 
bu konularda araştırma yapmaları, ülkemize bilgi ve teknoloji transfer etmelerini sağlamaya 
çalışmak daha akılcı değil mi? Örneğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından teknogirişim 
sermayesi desteği programı kapsamında, yurtdışında yerleşik Türk araştırmacılarının ülkemizde 
şirket kurmaları desteklenemez mi? Bilindiği gibi teknogirişim sermayesi desteğinden, 
üniversitelerden bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora 
öğrencileri ile lisans, yüksek lisans ya da doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden 
en çok beş yıl önce almış kişiler başvurabiliyor. 2011 yılı için 300 genç girişimci desteklenecek. 
Girişimci başına yaklaşık 100 bin TL hibe desteği veriliyor. 
Ülkemiz sahip olduğu doğal, yeraltı, yerüstü ve insan kaynakları açısından bakıldığında, bölgesinde 
ve Dünya da önemli bir yere sahip. Ancak en büyük eksikliğimiz olan koordinasyonsuzluk ile 
yapılan planlamalara ve belirlenen hedeflere sadık kalmama konularını aştığımızda her alanda 
başarılı olacağımız da ortada. 

Yurtışındaki Türk araştırmacıları, ülkemiz politikaları, vizyonu 
ve hedefleri konularında bilgilendirip bu konularda araştırma 
yapmalarını ve ülkemize transfer etmelerini sağlamalıyız.
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