
BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1672014 EYLÜL166

Türkiye’nin ilk “bilim 
diplomatları” için 

3. kez start verildi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından yazın başında (Haziran 
2014) Almanya, ABD, Güney Kore, 
Japonya ve Çin’e daimi bilim ve 
teknoloji müşaviri ile ataşesi 

atanacağı açıklandı. AA muhabirinin Bakanlık 
yetkililerinden edindiği bilgiye göre bilim  ve 
teknoloji transferinde önemli bir adım olarak 
görülen “bilim  diplomatları” için gereken adımlar 
bir kez daha atılacak. 
Bakanlık, görevli bulunduğu ülkedeki bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri anında Ankara’ya bildirecek, 
bilimsel ve teknolojik akademilerde, sanayide 
ve devlet kurumlarında Türkiye’yi temsil edecek 
müşavir ve ataşeleri belirlemek için başvuruları 
almaya başladı. Gerekli yeterliliği sağlayanlar 
arasında yapılacak sınavda başarılı olarak, 
görevlerine başlayacak diplomatik unvanlı müşavir 

 Büyükelçilik ve başkonsolosluklar 
bünyesinde sürekli olarak görev 

yapmak üzere Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 

atayacağı bilim ve 
teknoloji müşaviri 

ile ataşeleri “Bilim 
diplomasisi” 
faaliyetlerini 
yürütecekler.

ve ataşeler, büyükelçilikler bünyesinde “bilim  
diplomasisi” faaliyetlerini yürütecek. Türkiye’nin 
“bilim diplomatları”,  ilk aşamada Almanya’da 
Berlin’e, ABD’de Washington ve Los Angeles’a, 
Güney Kore’de Seul’e, Japonya’da Tokyo’ya ve 
Çin’de Pekin’e atanacak. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel 
Dairesi Başkanlığı’nın İnternet sayfasındaki 
(personel.sanayi.gov.tr) sınav duyurusuna göre, 
adaylarda en az lisans mezunu olmak, yabancı dil 
bilmek ve yapılacak mesleki yeterlilik sınavında 
başarılı olmak şartları aranacak. Bakanlık 
bünyesinde en az 3 yıl süreyle çalışmak ya da 
doktora unvanına sahip olma şartlarının da 
isteneceği atamalar sonrasında adaylar, diplomasi 
eğitimine de tabi tutulacak. İlk bilim  ve teknoloji 
müşaviri ise Berlin’e atanacak. 

İki yıldır gündemde…

Ancak aynı konu, Şubat 2013’te ve 2012’de de gündeme 
gelmiş, dönemin bakanları açıklamalarda bulunmuşlardı.  
Hatta geçen yıl bir Bakanlar Kurulu kararına eklenen 19 
sayılı cetvele göre, ABD-Washington Büyükelçiliği, Almanya-
Berlin Büyükelçiliği, Güney Kore-Seul Büyük Büyükelçiliği, 
Çin-Pekin Büyükelçiliği ve Los Angeles Başkonsolosluğu’na 
birer bilim ve teknoloji müşavirliği kadrosu verilmişti. Ve 
“bilim diplomasisi” faaliyetlerini yürütmekle görevli kişilerin 
yükümlülüklerine ayrıntılı bir şekilde söz konusu cetvelde yer 
verilmişti. 

Nisan 2012’de ise dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, yurt dışında “Bilim ve Teknoloji Müşavirleri” 
atanacağını, gönüllü “Bilim ve Teknoloji Temsilcileri” 
görevlendirileceğini bildirmişti. Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu ile “Bilim Diplomasisi” protokolü imza töreni öncesinde konuşan Ergün, protokolün amacını 
açıkladıktan sonra Türkiye ve yurt dışındaki sivil ve kamusal güçleri bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetleri 
zemininde bir araya getirmek amacıyla, Bilim ve Teknoloji Konseyi oluşturacaklarını da duyurmuştu.  
Bir akademisyen ve bilim adamı olarak, bilim dünyasıyla siyaset yapıcıları ve diplomatlar arasında çok 
yakın işbirliği kurulmasına önem verdiğini belirten Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise imzalanan protokolün 
diplomasi ve bilim dünyasının geleceğini etkileyecek büyük bir adım olduğuna işaret etmişti. Bilim ve 
teknoloji alanında dünyadaki gelişmeleri her an takip edebilecek bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini 
söyleyen Davutoğlu, yurt dışındaki kadrolarda bilim ataşeliğinin, bilim müşavirliklerinin bulunmaması, 
bilim diplomasisinde gerekli adımların atılmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurgulamıştı.
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