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undan beþ sene önce Türkiye‘de bilim ve
teknoloji politikalarýndan söz ediyor olsak
söyleyeceklerimiz, içeriðinde genel geçerliliði
tartýþmasýz ilkeler barýndýran fakat toplumun ilgili
kýsýmlarý tarafýndan yeterince benimsenememiþ
eþgüdümden uzak birtakým projelerle kýsýtlý olurdu. Ama
þimdi Türkiye’nin teknoloji ve bilim politikasýna yön
vermek, devletin özel sektörün tüm ilgili birimlerin önüne
tek bir ortak hedef koyabilmek adýna ilk adýmýný Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu’nun attýðý VÝZYON 2023 projesi
konumuzun olmazsa olmazlarý arasýnda.
Türkiye'de varolan kapsamlý bir teknoloji politikasý
eksikliðinden hareketle refah toplumuna ulaþma
sürecinde bilim ve teknolojiden etkin bir araç olarak
yararlanýlmasýný saðlamak üzere, Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu 13 Aralýk 2000 tarihli toplantýsýnda 20032023 yýllarý için Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Stratejileri
Belgesi'nin hazýrlanmasý kararýný almýþtýr. Yaklaþýk bir yýl
süren hazýrlýk çalýþmalarýn ardýndan, 24 aralýk 2001
tarihli Yedinci Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
toplantýsýnda, Projenin adý "Vizyon 2023: Bilim ve
Teknoloji Stratejileri" olarak belirlenmiþ; projenin ana
temasý, temel yaklaþýmý ve bu kapsamda yürütülecek alt
projelerin ayrýntýlý içeriði ile yürütme planý ve yönetim
þekli onaylanmýþtýr. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
kararý uyarýnca, projenin ilgili kurum ve kuruluþlarla
eþgüdüm içinde yürütülmesi görevi TÜBÝTAK'a
verilmiþtir.
Vizyon 2023 Projesinin ana temasý;

üretebilen

!Teknolojik geliºmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya
dönüºtürme yeteneði kazanmýþ "refah toplumu"
yaratmak olarak belirlenmiºtir. Doðaldýr ki ana temayý
destekleyen amaçlarý da proje içerisinde
barýndýrmaktadýr.
Projenin hedefleri arasýnda
!Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanýnda mevcut
konumunun saptanmasý
!Dünyada bilim ve teknoloji alanýndaki uzun dönemli
geliþmelerin saptanmasý
!Türkiye'nin 2023 hedefleri baðlamýnda, bilim ve
teknoloji taleplerinin belirlenmesi
!Bu hedeflere ulaºýlabilmesi için gerekli stratejik
teknolojilerinin saptanmasý, bu teknolojilerin
geliºtirilmesi ve/veya edinilmesine yönelik politikalarýn
önerilmesi
!Geniº kesimlerin projeye katkýsýnýn ve sonuçlarýný
sahiplenmesinin saðlanmasý yer almaktadýr.
TÜBÝTAK'ýn koordinasyonunda, ilgili kamu ve özel
kuruluþlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluþlarýyla
eþgüdüm içinde yürütülmesi planlanan Vizyon 2023
projesi aþaðýdaki dört alt projeden oluþmaktadýr:

!Teknoloji Öngörü Projesi
!Ulusal Teknoloji Envanteri Projesi
!Türk Araºtýrýcýlar Envanteri Projesi
!Ulusal AR-GE Altyapýsý Projesi

Cumhuriyetimizin 100. yýlýnda, Atatürk'ün iþaret ettiði
muasýr medeniyet seviyesine ulaþma hedefi
doðrultusunda;

Her ne kadar alt projeler vizyon 2023'ün tek tek önemli
birer parçasý olsa da ilk önce açýklayacaðýmýz Teknoloji
Öngörü Projesi, ana ekseni oluþturmaktadýr.

!Bilim ve teknolojiye hakim

TEKNOLOJÝ ÖNGÖRÜ PROJESÝ

!Teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler

Öncelikle teknoloji öngörüsü kavramýný açýklamak
gerekirse; teknoloji öngörüsü, arzu edilen bir geleceði
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eriþilebilir kýlmak için, bilim ve teknoloji alanýnda
yapýlmasý gerekenleri belirlemek amacýyla; bilim,
teknoloji, ekonomi, çevre ve toplumun uzun dönemli
geleceðine sistemli olarak bakýlmasý sürecidir. Bu
süreçse bilim ve teknoloji alanýnda bir gelecek vizyonu
oluþturma gayesinde ve ilgili tüm aktörleri (kamu, özel
kesim, üniversite) içeren bir kavram olmasýnýn yanýnda
nesnel verilerden çok ilgili bütün kesimlerden sistemli bir
þekilde toplanan (uzman) görüþlere dayanýr.
Teknoloji öngörüsü kavramýný tam olarak anladýðýmýzda
neden bu projenin diðer alt projelerin ana eksenini
oluþturduðunu kavramak zor olmayacaktýr.
Teknoloji Öngörü Projesi ile ilgili bütün kesimlerin geniº
katýlýmýyla ve sistematik bir yöntemle, istenen bir
geleceðe ulaþmak için bilim ve teknoloji alanýnda neler
yapýlmasý gerektiði konusunda "görüþ toplanmasý ve bu
görüþlerin derlenmesi" amaçlanmakta ve bu yolla
oluþturulacak bilim ve teknoloji politikalarýnýn, toplumun
ilgili bütün kesimlerince sahiplenilmesi sonucunda daha
fazla uygulama olanaðý bulmasý beklenmektedir. Bütün
bunlarýn yanýnda, projenin hedefine ulaºmasý yolunda
izlenen yolun önemini yadsýmak imkansýzdýr. Çeºitli
ülkelere baktýðýmýzda yürütülen teknoloji öngörüsü
çalýþmalarýnda farklý yaklaþým ve yöntemlerin
kullanýldýðýný görmekteyiz. Bu yaklaþým farklýlýklarýnýn
temelinde, teknoloji öngörüsünün öncelikle hangi amaca
yönelik olarak yürütüldüðü, hangi alanlara
odaklanýlacaðý ve sonuçta bu çalýþmadan somut olarak
nelerin elde edilmesinin beklendiði gibi konularda alýnan
farklý kararlar yatmaktadýr. Dünyadaki teknoloji
öngörüsü çalýþmalarýnda sýklýkla kullanýlan yöntemler
paneller, delfi sorgulamasý ve senaryo yöntemidir;
bunlarýn iki veya daha çoðunun birlikte kullanýldýðý
örnekler de vardýr. Türkiye için kurgulanan Teknoloji
Öngörü Projesi'nde, temel unsur paneller olmak üzere,
iki yöntemin birlikte yer almasýna karar verilmiþtir:
- Paneller
*Sosyo-Ekonomik Paneller: Sosyo-ekonomik
faaliyet alanlarýnda öngörü çalýþmasý yürütecek paneller
*Tematik Paneller: Tematik konularda ve teknoloji
alanlarýnda çalýþma yürütecek paneller
- Delfi Sorgulamasý
*Öngörülen teknolojik geliºmeler ve etkileri üzerine
yapýlacak uzman sorgulamasý.
Projenin sonunda elde edilmesi beklenen kazanýmlarýn
arasýnda Türkiye için stratejik teknolojiler ile öncelikli ARGE alanlarýnýn belirlenmesi, B&T nin ülke gündemine
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girmesi, sürece geniº ve etkin katýlým saðlanmasý yer
almaktadýr.

ULUSAL TEKNOLOJÝ ENVANTERÝ
PROJESÝ
Vizyon 2023 Projesi'nin nesnel veri toplamaya yönelik 3
alt projesinden ilki olan Ulusal Teknoloji Envanteri
Projesiyle amaçlanan, Türkiye'nin teknolojik yetenek
düzeyinin saptanmasýdýr. Projeyle, planlanan
geliþmenin kurulacaðý zeminin belirlenmesi ve uygun
stratejinin kurulmasýna yardýmcý olmasý hedeflenmiþtir.
Projenin yaklaºýmýndaki yenilik ise, "teknolojik yetenek "
kavramýna getirdiði yeni bakýþ açýsý olan: Projeyle
birlikte, bugüne dek süregelenin aksine, sadece "makine
parký" olmaktan çýkýp üretim, yatýrým ve yeniliði de
kapsayan bir tanýmý bize sunmasýdýr. Makinelere sahip
olmanýn yaný sýra "verili bir teknolojiyi etkin olarak
kullanabilme, koþullara en uygun olan teknolojiyi
seçebilme ve yeni seçenekler geliþtirebilme"nin bir
bütün olarak deðerlendirilmesi, projenin yöntemini
uluslararasý ölçütlere taþýmýþtýr. Bu kapsamda;
TÜBÝTAK, Devlet Ýstatistik Enstitüsü(DÝE) ve Türkiye
Teknoloji Geliþtirme Vakfý(TTGV) uzmanlarýnca imalat
sanayii ve yazýlým firmalarý için iki ayrý anket formu
hazýrlandý. Anketlerde iþyerinde çalýþanlarýn nitelikleri,
sektördeki rekabet, üretim aºamalarý ve ürünlerin yaný
sýra teknoloji aktarýmýnýn gelir/giderleri ve iºyerinde son
5 yýlda geliþtirilmiþ,
iþyerinin rakipleri içinde öne
çýkmasýný saðlayan ya da gelecek için umut veren
teknolojiler ve bunlarýn geliþtirilmesinde karþýlaþýlan
problemler sorgulandý; sektörlerin geleceðiyle ilgili firma
temsilcilerinin öngörüleri alýndý. Anketler farklý
kategorilerde yaklaþýk 2500 firma üzerinde uygulandý.
Yazýlým sektöründeki yaklaþýk 250 firmaya anket web
ortamýnda yapýldý. AR-GE yapan ya da TÝDEB veya
TTGV'den AR-GE desteði almýþ olan imalat sanayi
iþyerleri ile yapýlan yüz yüze görüþmelerden yüksek
oranda yanýt alýnýrken, posta ile ulaþýlan diðer imalat
sanayi iþyerlerinin cevap oranýysa %35,5'te kalmýþtýr.
Anketin yalnýzca istatistik amaçlý olduðu, bilgilerin gizli
kalacaðý ve cevap verilmezse ceza uygulanacaðý
belirtilmesine raðmen oluºan bu ilgisizlik dikkat
çekmektedir. Anketlerin veri giriºi Mayýs 2003'de
tamamlandý. Projenin Türkiye'nin bugünkü durumunun
belirlenmesinde ve yapýlacak çalýþmalarda büyük bir
kaynak olduðu kesin; ancak gözden kaçýrýlmamasý
gereken bir nokta var: Bu verilerin elde edilip
projelendirmede uygun þekilde kullanýlmasý kadar
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önemli olan bir diðer husus da deðiþimin takip edilerek
envanterin sürekli yenilenmesi ve böylece kaynak
geçerliliðini korumasý.

TÜRK ARAªTIRICILAR ENVATERÝ ( Bilgi
Pýnarý)
Bu alt proje ile Türkiye'nin araºtýrmacý sayýsýnýn yaný sýra
araþtýrmacýlarýn nitelikleri, kurumlarý, bilim dallarý, hangi
konular üzerinde yoðunlaþtýklarý, birikimleriyle hangi
ürün ve teknoloji geliþtirme etkinliklerine katkýda
bulunabileceklerinin belirlenmesi amaçlanmýþtýr. Ancak

Tübitak
Bilgi Pýnarý
Veri Tabaný

1960'lardan beri yapýlan çalýþmalarda karþýlaþýlan
bilgilerin sürekli güncellenememesi, ayný kiþilerden
defalarca veri toplanmasý gibi problemlere çözüm olarak
TÜBÝTAK tarafýndan "Bilgi Pýnarý" adlý web tabanlý bir
uygulama geliþtirme aracý tasarlandý. Bilgi Pýnarý ile,
Türkiye'de çalýþan tüm araþtýrýcýlar ile yurt dýþýndaki Türk
araþtýrýcýlar veritabanýna tek noktadan kayýt oluyor. AB 6.
Çerçeve programý iletiþim platformuna katýlma,
TÜBÝTAK projelerine baþvurma, veritabanýndan
yararlanma gibi bazý özendirici unsurlarla veri giriþinin
sürekliliðinin saðlanmasý ve Bilgi Pýnarý'nýn zamanla
yurtdýþýndaki Türk asýllý araþtýrýcýlara da açýlmasý
planlanýyor. http://bilgipinari.tubitak.gov.tr de
"araºtýrýcý bilgi derleme formu"nu dolduran araþtýrýcýlar
baþka kuruluþlarýn eriþimine izin verdikleri bilgileri
iþaretleyip teknoloji, bilimsel ve iktisadi alanlardaki
deneyimlerini belirttiklerinde araþtýrmalarda kullanýlacak
bilgilerin gizliliðini istedikleri oranda saðlayabiliyorlar.
Araþtýrýcýlarýn bu alanlardaki birikimlerinin dökümü,
Türkiye'de bilimsel araþtýrma, teknoloji geliþtirme ve
endüstriyel uygulamalar arasýndaki etkileþimi ve
potansiyel iþbirliðini de ortaya koyacak.

ULUSAL AR-GE ALTYAPISI
Teknolojide büyük ölçüde dýþa baðýmlý olduðumuz ne
yazýk ki gerçek. Sürekli teknoloji ithal ederek, baþkasýna
ait teknolojileri kullanarak onlarla "kendi silahlarýyla"
rekabet etmeye çalýþmamýz nereye kadar faydalý?
Özellikle de, savunma sanayii gibi gizliliðin önemli
olduðu alanlarda? "Teknolojide kalýcý bir yenilik
kazanýlmasýnda, ithal teknoloji hiçbir biçimde yerli yenilik
kapasitesinin yerini tutmaz." Japonya ve Güney Kore'nin
üstünlüklerini sürdürmek için belirlediði teknoloji
politikalarýnda ana unsurun ülkenin AR-GE yeteneðinin
artýrýlmasý ve üretilen teknolojinin ekonomik ve
toplumsal faydaya dönüþtürülmesi olduðu görülür. Ýþte,
Vizyon 2023'ün alt projelerinden sonuncusu da Ulusal
AR-GE Altyapýsý Projesinin amacý, Türkiye'deki
araºtýrma kuruluþlarýnýn (kamu, özel sektör ve
üniversite) envanterinin çýkarýlmasý, bu kuruluþlarýn
araþtýrma faaliyetlerinin ve potansiyellerinin
deðerlendirilmesi ve AR-GE'ye yönelik makine stoðunun
saptanmasý. Verilerin toplanmasýndaki yöntem ise
mevcut bilgilerin taranmasý, yüz yüze görüþmeler ve
posta ile yapýlan anketler olarak sayýlabilir. Projeden
elde edilen bilgiler, baºka projelere girdi oluºturmaktadýr.
Ülkemizin son 10 yýlda bilimsel yayýn sayýsýný 5,5 kat
artýrmasý ve geliþtirdikleri teknolojilerle dünyada baþarý
kazanan endüstri kuruluþlarýmýzýn olmasý, AR-GE
desteðinin artýrýlmasýnýn bir sonucudur. Ancak bu
rakamlar hala AB ortalamasýnýn çok altýnda kalmaktadýr.
Türkiye'de istenen geliºmenin temel kaynaðý, beyin
gücü, AR-GE eksikliðini nedeniyle kaybedilmektedir. Bu
alana yapýlacak yatýrýmlar beyin göçünün önüne
geçilmesinde de etkili olabilir. Görülüyor ki, AR-GE'ye
ayrýlacak bütçe Türkiye'nin geleceðini belirleyebilecek
öneme sahip.

SON SÖZ
Türkiye'ye bilim ve teknolojiye hakim bir gelecek yaratma
amacýyla baþlatýlan Vizyon 2023 Projesi, bir "TÜBÝTAK
raporu" olmaktan ziyade, ilgili 65 kurum ve kuruluþun
eþgüdümlü çalýþmasý ile çok büyük aþama kaydetti. 24
Temmuz 2003'de son þeklini alan Teknoloji Öngörüsü
panel raporlarý diðer 3 alt projenin sonuçlarý ile birlikte
deðerlendirilerek Türkiye'nin önümüzdeki 20 yýlýný
kapsayan bilim ve teknoloji stratejilerine kaynaklýk
edecek. Peki böylesi bir proje, teknoloji geliþtirebilen ve
geliþtirdiði teknolojileri ekonomik ve toplumsal faydaya
dönüþtürebilen bir toplum yaratmak için kesin bir
formülse, bundan önceki politika çalýþmalarýnýn hedefi
BÝLTEK KIÞ ‘04
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istenildiði düzeyde yakalayamamasýnýn sebebi neydi?
"Türk Bilim Politikasý 1983-2003"ü baþbakana sunan
Prof. Dr. M. Nimet Özdaþ, projeden sadece birkaç yýl
sonra G.Kore'nin bilim politikasýný inceleme fýrsatý
bulduklarýnda büyük benzerlikler yakaladýklarýný
belirtiyor ve diyor ki, "...Aramýzda sadece çok önemli bir
fark vardý. Onlar Japonya'dan adapte ederek
hazýrladýklarý politikalarý kararlýlýkla uyguladýlar. Biz ise
uygulamadýk ve dünyanýn en önemli ve deðerli iki
kaynaðýndan biri olan zamaný, en az on yýl israf ettik."
Benzer bir savurganlýkla "Türk Bilim ve Teknoloji
Politikasý 1993-2003" de destekleyici yatýrým politikalarý
uygulanmadýðý ve yeterli iþbirliði saðlanamadýðý için
baþarýya ulaþamadý. Vizyon 2023 için umutlu
olabilmekse, toplumun ona -bir anlamda geleceðinesahip çýkmasýna baðlý. Ülkemiz için bir ilk olan ve birçok
toplumda iþlerliði görülen teknoloji öngörüsünün, diðer
giriþimler gibi uygulanamadan rafa kalkmamasý için
oluþacak toplum talebi, siyasi uygulamayý da
beraberinde getirecektir. Bugün AB 6. Çerçeve
Programýna dahil olmamýzý saðlayan AR-GE geliþmesi,
kararlý bir kadronun çabalarýyla oluþan destek
programýnýn bir sonucudur. Politikanýn uygulamaya
konulmasý, birçok reformu da gerekli kýlýyor. Karar
otoriteleri ile uygulamayý gerçekleþtirenler arasýndaki
kopukluðun önceden olduðu gibi aksamalara yol
açmamasý için koordinasyon önemli. Proje sürecinde
kazanýlan uyumun sürdürülmesi de hedefe ulaþmada
etkili olacak. Eðer bilim ve teknoloji ile üretim arasýnda
iletiþim saðlanamazsa her þey teoride kalýr. Bu da
üniversite-sanayi iþbirliðinin deðerini ortaya koyuyor. Ýþ,
gerekli yasal düzenlemeler yapýldýktan sonra da
bitmiyor; projeyle ortaya konulan öngörüler kesin
doðrular olamayacaðý için, sonuçlar takip edilmeli ve
kararlar yeniden deðerlendirilmeli. Strateji, ortaya
çýkabilecek ekonomik ve siyasi krizlerden
etkilenmeyecek bir zemine kurulmalý. Geliºmiº
ülkelerde, kurulmaya çalýþýlan yeni bir teknoloji
politikasýna karþý bir direnç oluþacaktýr. Oysa beklentileri
yüksek bir Türkiye'de, doðru adýmlar atýldýðý takdirde
oturmuþ bir teknoloji politikasýna sahip olmamak
avantaja dönüþüp uyumu kolaylaþtýrabilir. Türkiye,
birçok zayýf yönüne raðmen hedeflerine ulaþabilecek
potansiyele sahip. Yeter ki, Vizyon 2023 gibi
projelerimizi, tüm joker haklarýmýz bitmeden hayata
geçirebilelim.
En yakýn zamanda Türkiye'yi vizyonda görmek
dileðiyle...
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ir ülkede teknoloji politikalarý ne kadar isabetli
olsa da, eðer belirlenen bu politikalarý
uygulayacak giriþimciler mevcut deðilse, bu
doðrultuda gerçekleþecek yeni yatýrýmlarý görmemiz
imkansýzlaþýr. Politikanýn öngördüklerinin hayata
geçirilmesi için bu giriþimcilerin riski göze alýp, çeþitli
destek mekanizmalarýnýn da yardýmýyla yarattýklarý
kaynaklarýný bu yönde kullanmalarý gerekmektedir.
Giriþimci tanýmýný yaparsak, yeni bir ticari fikir etrafýnda
yeni iþler kurarak, pazarýn büyümesini, çeþitlenmesini ve
saðladýðý yeni iþ olanaklarý ile istihdamýn artmasýný
saðlayan kiþi olarak açýklayabiliriz. Giriþimci ayný
zamanda öngörü ve seziþ yeteneði ile pazar yaratma ve
geliþtirme becerisine sahipken, çoðunlukla kendi fikrini
gerçekleþtirmeye yetecek kadar parasý yoktur. Bundan
dolayý gerek maddi, gerekse altyapý olanaklarý olarak
yoðun bir þekilde desteðe ihtiyaç duyar. Bir ülke için
giriþimciler, yeni birþeyler üretebilecek en önemli insan
kaynaðýdýr. Bunun için giriþimcilerin yapacaklarý
projelerde onlara destek olunmasý, bu potansiyeli aktif
hale getirmek için birinci unsurdur.
Bir giriþimcinin fikrini hayata geçirebilmek için þüphesiz
gereksinim duyduðu en büyük destek maddi boyutta
olacaktýr. Çünkü giriþimci öncelikle yüksek bir
sermayeye ihtiyaç duyar. Bunun dýþýnda altyapý
desteðine de ihtiyaç duyabilir. Sunacaðý yeni ürün veya
hizmet geniþ bir altyapý gerektiriyorsa, bunun da
karþýlanmasý þarttýr. Diðer önemli bir destek de,
giriþimcinin sektöre atýldýðýnda, tecrübe ve bilgi
eksikliðinden kaynaklanacak hayal kýrýklarýna imkan
tanýmamak için verilen eðitimlerdir.
Bu eðitimler giriþimcilerin sektörde tutunabilmeleri için
hayati öneme sahiptir. Çünkü yeni bir fikir denendiðinden
mutlaka risk söz konusudur. Örneðin, Avrupa'da kurulan
iþletmelerin yaklaþýk %50'si, ilk 5 yýl içinde bu riskin
yükünü kaldýramayarak kapanýyor. Hem bu riskin
azaltýlmasý, hem de giriþimcinin kendi yaptýklarýný daha
iyi pazarlamasý için bu eðitimlerin giriþimcilere
aktarýlmasý gerekmektedir. Bu eðitimlerle, giriþimci
teknolojiye, bilgiye yatýrým yapma ve iþ planý konusunda
bilinçlenecek, standartlar ve kalite konusunda yeterli

