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Bilim, teknoloji ve yenilik politikalarıyla ilgili araştırmalar yapan ulusal ve uluslararası kuruluşların 
yayınlarını elimden geldiğince izlemeye çalıştığımı okuyucularım bilirler. Eksik olmasınlar, 
ülkemizin özellikle enerji, sanayi ve tarım meseleleri üzerinde kafa yoran dostlar da yaptıkları ya da 
haberdar oldukları çalışmalardan beni de haberdar ederler. İsterdim ki, bu çalışmalarda yer alan 
görüşlerden, başka ülkelerin yönelimlerinden daha fazla söz edebileyim; bunları tartışalım; ülkemiz 
için işe yarayabilecek somut önerilerin üretilmesine karınca kararınca da olsa birlikte katkıda 
bulunabilelim. İşte size, örneğin OECD’nin son yayınlarında ele alınan konulara ilişkin bir özet: 

OECD ülkelerinin başlattıkları, çevreyi kirletene, bedelinin ödettirilmesini amaçlayan vergi 
uygulamaları, çevre sorunlarının çözümüne ne ölçüde katkıda bulunabilir? Bu vergiler,‘yeni, temiz 
teknolojilerin geliştirilmesi, benimsenip uygulanması’ demek olan, ‘çevresel yenilikçiliği (eko-
inovasyon)’ teşvik işlevi görüyor mu? Taxation, Innovation and the Environment başlıklı rapor 
bu konuyu ele alıyor; Japonya, G. Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, İsrail vb. 
ülkelerdeki uygulamaların sonuçlarına dikkatimizi çekiyor. Paying for Biodiversity: Enhancing 
the Cost-Effectiveness of Payments for Ecosystem Services başlıklı raporda da, aynı konu, 
‘biyoçeşitlilik’ temel alınarak inceleniyor... 
‘Eğitimde teknolojik yenilikçilik’ konusu, ülkenin ana sorunlarına kalıcı çözümler getirmeyi 
öngören sistemik bir yaklaşımla ele alınsa, çok daha fazla fırsat eşitliği sağlayacak, herkese daha 
kaliteli eğitim sunabilme imkânlarını artıracak, daha etkin bir eğitim sistemi kurulabilir mi? Bu 
nasıl olur? Inspired by Technology, Driven by Pedagogy: A Systemic Approach to Technology-
Based School Innovations başlıklı rapor bunu irdeliyor... 
Teknoloji alanındaki yeni bazı girişimlerin on yıldan biraz fazla bir zamanda, ‘start-up’ 
konumundan iş âleminin zirvelerine tırmanmada gösterdikleri başarı, yüksek büyüme hızına sahip 
bu firmalarda belirleyici olan faktörün yenilikçilik olduğunu gösterdi. Yenilikçilik yanında, 
özellikle, yeni iş alanları yaratma konusunda gösterdikleri beceri de, bu firmaları, yenilik 
politikalarıyla uğraşanların ilgi odağı haline getirdi. Hükûmetler, yüksek büyüme hızına sahip daha 
çok firma yaratılabilmesi için nasıl bir politika izlemelidirler? High-Growth Enterprises: What 
Governments Can Do to Make a Difference başlıklı rapor, bu soruya yanıt bulunabilmesi için, iki 
yeni araştırmanın bulgularını gözler önüne sermektedir. Bunlardan birincisi, konuyla ilgili olarak 15 
ülkede (Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, Japonya, 
Meksika, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Tunus) yapılan araştırmada ortaya çıkan ilginç 
bulgulardır. Diğeriyse, OECD’nin KOBİ’ler ve Girişimcilik Çalışma Grubu’nca yürütülen 
araştırmanın sonuçlarıdır... Bu araştırmada, 24 ülkede uygulamaya konan, yüksek büyüme hızına 
sahip firmaları desteklemeye yönelik 340 program gözden geçirilmiştir.  

Başka ülkeler, sıraladığım yayın örneklerinden de görüldüğü gibi, sorunlarını çözmek için çeşitli 
tedbirler almışlar; bununla da yetinmeyip, aldıkları tedbirlerin sonuçlarını irdeleyerek gerekli 
düzeltmeleri zamanında yapabilmenin peşine düşmüşler. Kısacası, ekonomilerini toparlayıp 
gelişmelerinin önünü yeniden açabilmek için her şeyi inceden inceye araştırıyorlar; ona göre 
hareket ediyorlar... Keşke bizler de öyle yapabilseydik; ama ne mümkün! 
Benim ülkem bugün sâdece üniversitedeki çocukları dövmek, siyasî iktidarı ellerinde tutanların 
nabzına göre şerbet verecek rektörler üretmek, aynı iktidar sahiplerinin kurmayı düşledikleri ebedî 
nizâma uygun kafada erkek ve kız çocuklar yetiştirebilmenin altyapısını hazırlamakla meşgul... 
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Tabiî, o nizâm kuruluncaya kadar, bütün kız çocuklarımız ve kadınlarımızın başlarının nasıl 
türbanlanacağının yol ve yordamını tartışmakla da... Haksızlık etmeyeyim; bir de hemen her gün 
kültürel zenginliğimiz üzerine yeni bir çözümsüzlük üretmekle... 
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