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Bilim Teknik'in 10 Aralık 2005 tarihli sayısında, altı üniversitenin rektörü, özel sektörden altı 
yönetici, sanayici ve işadamlarını temsil eden derneklerden yedi yönetici ve TÜSİAD-Sabancı 
Üniversitesi Rekabet Forumu’ndan iki yöneticinin Ulusal İnovasyon Girişimi adı altında bir 
araya geldiklerinden söz etmiştim. Girişim'in amacı, “Türkiye’de inovasyon politikalarının 
oluşturulması ve uygulanması safhalarında özel sektör-üniversite-sivil toplum işbirliğini 
pekiştirmek ve yönlendirmek; siyasî irade ve kamu kurumlarıyla diyalogu geliştirip görüş ve 
öneriler hazırlayarak inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmak; ve 
inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaktı.” İTÜ ve ODTÜ Rektörleri ile 
Boğaziçi, Bilkent, Sabancı ve Koç Üniversiteleri’nin Rektörleri Girişim’de yer almışlardı. İşte 
bu girişim, 18 Ekim'de Ankara'da, Sayın Başbakan'ın rahatsızlığı dolayısıyla, yerine 
yardımcısı Doç. Dr. Abdüllâtif Şener'in katıldığı bir paylaşım toplantısı yaptı ve "İnovasyon 
Çerçeve Raporu / Toplumsal Refah için İnovasyon" başlığını taşıyan bir rapor açıkladı. 

Rapor 2005 sonlarında oluşturulan çalışma gruplarının "2023 Türkiye'si ve İnovasyon", 
İnovasyonun Finansmanı", "İnovasyon için İnsan Kaynağı ve Yetenekler", "Ortam ve 
Altyapı", "Kamuda İnovasyon"  konu başlıkları altında hazırladıkları raporların bir sentezi. 
Grup çalışmalarına, çoğunluğu araştırmacı, bilim insanı, sanayici ve üst düzey yönetici olan 
109 üye katıldı. www.ref.sabanciuniv.edu/ adresinden erişebileceğiniz çerçeve raporda, 
ülkemizin inovasyonda yetkinlik kazanması ve bu yetkinliğin toplumsal refah için 
kullanılması gereğine inanan insanların tespit, deneyim ve öngörülerine dayanan bir dizi öneri 
yer aldı. Önemli olan nokta, tabiî ki, bu önerilerin hayata geçirilebilmesidir. Rapordaki şu 
ifade çarpıcıdır: 

"Önerilerin gerçek hayatta uygulanabilir hâle gelebilmeleri için, getirileri uzun vâdede 
alınacak 'ince tasarımlara ve ayarlara' gereksinim duyulacağı bilinmektedir. İnce tasarım ve 
ayarlar arasında doğal olarak, proje önerileri için malî kaynak bulunması, projelerin 
detaylandırılması, projelerin sorumlularının belirlenmesi ve paydaşları tarafından 
sahiplenilmesi gibi çok sayıda öğe bulunmaktadır."  

'İnce tasarımlar ve ayarlar' konusunda, Girişim'in kendisine, özel sektör kuruluşları ve 
üniversitelerimize ve elbette kamuya düşen görev ve sorumluluklar var. 'Kamu' dedim de 
aklıma geldi. 12 Eylül'de toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) şöyle iki karar 
almıştı: 

− “Ulusal Yenilik [İnovasyon] Strateji ve Eylem Plânının Hazırlanması” çalışmasının 
ilgili paydaş kuruluşların katılımı ile TÜBİTAK koordinasyonunda başlatılması ve gerekli 
destek mekanizmalarının geliştirilmesi. 

− “2007-2010 Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi'nin Hazırlanması” 
çalışmasının ilgili kuruluşların katılımı ile TÜBİTAK koordinasyonunda başlatılması ve 
aşağıdaki stratejik çerçeve dâhilinde bir Uygulama Plânının Mart 2007’de onaya 
sunulmak üzere BTYK’ya sunulması. 

İkinci kararda sözü edilen 'stratejik çerçeve' de BTYK'nın aynı toplantısında kabûl edilmişti. 
İçeriklerinden de anlaşılabileceği gibi, alınan iki kararın ilgi alanıyla, 18 Ekim'de Ulusal 
İnovasyon Girişimi'nce, Sayın Başbakan Yardımcısı'nın huzurunda açıklanan İnovasyon 
Çerçeve Raporu'nun ilgi alanı aynı. Şimdi soru şu: BTYK kararlarında sözü edilen 
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çalışmalarda koordinasyonu sağlayacak olan TÜBİTAK İnovasyon Çerçeve Raporu'nu 
dikkate alacak mı? Aman, dikkate alması ve değerlendirmesinden daha doğal ne olabilir, gibi 
bir yanıt vermeyin. Çünkü, cümle âlem bilmektedir ki, Türkiye'deki kadrolar, bilim ve 
teknoloji politikaları söz konusu olduğunda, kendilerinden önce ya da başkalarınca yapılmış 
çalışmaları ya görmezlikten gelir ya da göz bile atmadan, çalışmaya sahip çıkıyormuş gibi 
yapıp rafa (artık Internet'e) kaldırır. Âdet böyledir... İsterseniz, bir kez daha bekleyip görelim. 
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