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Değerli katılımcılar... 

Ülkemizin değerli bilim insanlan... 

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum, 

Ülkemiz için çok önem verdiğimiz, geleceğimiz için hayati değerde gördüğümüz Bilim ve Teknoloji 
Teknoloji Yüksek Kurulumuzun 10. toplantısını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 

Kendi adima, bilim ve teknoloji konusunda oluşturacağımız yeni perspektiflere ve bu perspektifler 
ışığında oluşturacağımız yeni bilimsel stratejilere zemin hazırlayacak bu toplantının Turkiye'nin 
gelecegi adına altın bir fırsat sunduğu kanaatini taşımaktayım. 

Bu altın fırsatın, 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyetimiz için ne kadar büyük bir öneme 
sahip oldugunun bu salonda bulunan herkes tarafından takdir edileceğnden de eminim. Şurasi kesin 
ki, bu ülkeyi yarınlarına hazırlamakla sorumlu kadrolar olarak, dünyanın nasıl bir gelişme çizgisi 
izlediğini gözlemek ve bizi nasil bir geleceğin beklediği konusunda öngörülere sahip olmak zorundayiz. 

Sizler çok daha yakından biliyorsunuz ki, bugün insanoğlu bundan 10-20 yıl öncesinin bilim ve 
teknoloji kalıplarıyla açıklamakta çok zorlanacağımız yeni bir cağa adım atmaktadır. 

Bugün artık bilgi rahatlıkla depolanabilen, rahatlıkla dünyanın bir ucundan diğerine  aktarılabilen bir 
değer haline gelmistir. 

Bugünün çocuklan, dünün çocuklarına göre çok daha fazla bilgi kaynağına, çok daha kısa zamanda 
ulaşabiliyorlar. 

Artik bütün dünyada eğitimin çerçevesi okulların dışına taşmış, daha geniş açılı bakmayı gerektiren 
bir konu haline gelmistir. 

Bu tabloya bakarak sunu rahatlikla soyleyebiliriz ki, bizim bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, bilgi 
ile hayatı buluşturmak, bu buluşmanın imkanlarını oluşturmaktır. 

Ama bunun için, insanlığın ihtiyaçlarıyla, çağın gerçekleriyle ve hızıyla, geleceğin hedefleriyle uyumlu 
şekilde bilgi üretmek, kendimizi geliştirmek durumundayız. 

Bilgi üretimi konusunda son yıllarda önemli aşamalar kaydettiğimizi altını çizerek ifade etmek 
istiyorum. 

Dikkat edelim, bu artış da rekabetle ilgilidir. 

Araştirma alanını da rekabete açtıkça, hem bilgi miktarı, hem de bilgi kalitesi yükselmiştir. 

Bilgiyi sınıfların, makalelerin, kitapların içine hapsetmek, hayatla bağını zayıflatmak anlamına gelir. 

Bilgiyi ve bilimin imkanlarıni insanlarımızınn ne kadar çok istifadesine sunarsak, refaha, zenginliğe, 
geleceğin hedeflerine o kadar çabuk kavuşuruz. 

Degerli katılımcılar... 

TÜBİTAK'ın görevi her şeyden önce sağlıklı, güncel ve kaliteli bilginin üretilmesine yol hazrılamaktır. 

Sonra da o bilginin toplumu daha ilerilere taşıyacak bir güce dönüşmesini desteklemektir. 

Bu gerçek ışığında, inanıyorum ki üstünde en çok durmak ve düşünmek ihtiyacı hissedeceğimiz 
kavramlardan biri "performans" kavramı olmalıdır. 

Biz, bu ülke için çok değerli olan kaynaklarımızı çok iyi kullanmak, sonuçları sosyal ve ekonomik 
hayatı olumlu yönde etkileyen, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak çabalara destek vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Bizim kamu yönetimi ve mali yönetim reformlarımizin temelinde de aynı performas anlayışı 
yatmaktadir. 

Hükümet olarak performansa çok büyük önem atfediyoruz; çünkü bizim derdimiz iş yapmak ve bu 



millete hizmet etmektir. 

Bu hizmet anlayışını kamu yönetiminin her alanına, her çalışanına yaymak bizim görevimiz olacaktir. 
Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan arınarak  geleceğe yönelmesi için böyle bir hizmet 
seferberliğine ihtiyacı vardır. 

Kamu yönetimi reformunun da, Maliye'deki performansa dayalı bütçelemenin de, DPT’nin 
öncülüğünde bütün kamu kurumlarına yansıtılmaya çalışılan stratejik planlama anlayışının da 
temelinde işte bu ihtiyaç vardır. 

Bugünün rekabet dünyasında, bir işi planlarken, o işi yaparken ve o işe para harcarken sonuca, yani 
performansa bakmak dışında bir  seçenek bulma şansımız kalmamıştır. 

Biz de adımlarımızı bu realiteden hareketle atmak zorundayız ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki öyle 
yapacağız. 

Bilim dünyamızın seçkin temsilcileri... 

Ülkemizde kamu yönetiminin hemen her alanında uzun zamandır Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. 

Bundan kısa bir zaman öncesine kadar içinde bulunduğumuz kriz şartları da gösteriyor ki, bu 
çalışmalar zorlu şartlar karşısında Türkiye'yi zinde ve hazırlıklı tutacak katkıları vermekten uzak 
kalmıştır. 

Bu durumun daha ziyade yönetimlerin bu işlere biraz aldırışsız, biraz boşvermiş yaklaşımlarından 
kaynaklandığının farkındayım. 

Ancak kurumlarımızın Ar-Ge çalışmaları konusunda bugünün gerçekleri doğrultusunda bir 
yenilenmeye, bir tazelenmeye, bir silkinmeye ihtiyaç olduğunu da herhalde takdir edersiniz. 

Ülkemizin ekonomisinin gelişmesi ve dünyadaki rekabet gücünü yükseltmesi için Ar-Ge çalışmalarına 
da mutlaka performans kriteriyle yaklaşmak kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Ar-Ge için harcadığımız her kuruşun, ulusal önceliklerimize uygun ve halkımızın refahına ve ülkemizin 
gücüne hizmet eder nitelikte olmasi şarttir. 

Artık eskilerin o meshur "parayi ver, unut" vurdumduymazlıklarını sürdürebilecek noktada değiliz. 

0 kadar zengin, o kadar rahat, o kadar bolluk içinde değiliz. Esasen hiçbir ülke de o kadar zengin 
değildir. 

Biz hükümet olarak bu çalışmalardan verimli sonuçlar alabilmek için, uygun ve yeterli destekleri, 
rekabet içinde vermek konusunda kararlıyız. 

Amacımız bilginin insanımız icin zengin ve kaliteli bir hayatın aracı olmasını sağlamaktır. 

Aynı zamanda ülkemizin çağdaş dünyadaki yerini, seviyesini, itibarını yükseltmektir. 

Değerli dostlar... 

Artık "Bilim için bilim" anlayışının yerine "refah için bilim" anlayışını koymamızın zamanı gelmiştir. 

Sadece devlete dayalı bilim anlayışının yerine de, devlet-üniversite-iş dünyası işbirliğiyle gelişecek, yol 
alacak bir bilimsel güç, hareket ve önemlisi heyecan oluşturmalıyız. 

Türkiye'nin öncelikli ihtiyaçlarına cevap verecek, yine öncelikli hedeflerini gerçekleştirmenin önünü 
açacak  bir bilim açılımına, vizyonuna, atılımına ihtiyacımız var. 

Halkımız için artık teknolojiyi bir lüks degil, zorunlu bir ihtiyaç haline getirmeliyiz. 

EI ele gönül gönüle vererek bu ülkenin yarınlan için calışmalıyız. 

Şu gerçeği açıkça ortaya koymalıyız: iddiası olmayan bir bilim, güç doğuramaz. 

Bizim bilim ve teknoloji calışmalarımızın ve verdigimiz desteklerin sonucunun toplumumuza refah, 
kalite ve güç olarak yansıması gerektiğini bilmeliyiz. 

Bütün destek sistemimizi, fonlarımızı, kurumlar arası ilişkilerimizi bu hedefe yöneltmeli, seferber 
etmeliyiz. 

Bu atılım tablosu içinde özel sektörümüzün bilimsel rolünün de mutlaka artırılması gerekiyor. 

Özel sektörün duyarsız kaldığı bir gelişme çabasıyla hiçbir devlet, koyduğu gelecek hedeflerini 



yakalama gücüne sahip olamaz. 

Değerli katılımcılar... 

Biliyorsunuz Vizyon 2023 adıyla hazırlanmış bir calışmamız var. 

Cumhuriyetin 100. yılına çağdaş uygarlık seviyesini yakalamış bir ülke olarak girebilmemiz için nasıl 
bir yol güzergahına, nasıl bir stratejiye sahip olmamız gerektiğine dair çok değerli bir vizyon ortaya 
kondu. 

Ülkemizde ilk defa bu kadar çok uzmanın katkı verdiği bir teknoloji öngörü çalışması yapılmıştır. 

Bu çalışmanın TÜBİTAK tarafından ilgili bütün kamu ve özel kuruluşların katkısı alınarak nihai hale 
getirilmesi hiç şüphe yok ki son derece yararlı olacaktır. 

Hepimiz stratejik düşünmek, stratejik yaklaşmak ve hedeflerle, sonuçlarla hareket etmek mecburiyeti 
içindeyiz. 

Bir hedefe odaklanmayan hiçbir çaba, hiçbir çalişma, hiçbir program yarar getirmez. 

TÜBİTAK'ın bu konuda önemli çalışmalar yaptığını görüyor ve bundan mutluluk duyuyorum. 

Önümüzdeki taslak kararlar, stratejik düşüncenin kazançlı çıkacağının tipik bir göstergesidir. 

Bu çalışmada belirtilen stratejik amaç, ilke ve hedefler; rekabet, kalite ve refah için mutlaka takip 
etmemiz gereken unsurlardır. 

Ancak orada da durmamalıyız; biliyoruz ki her strateji uygulama aşamasında hayatiyet kazanır. 

Bilim ve teknoloji politikalarımızın sorumlusu TÜBİTAK ile sosyo-ekonomik önceliklerimizi belirleyen 
DPT bir koordinasyon içinde olmalı, ilgili kamu kurumları da bu sürece katkı vermelidir. 

Önümüzdeki yıldan itibaren Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi için önemli adımlar atmanın hazırlığı 
içindeyiz. Ancak bu desteği verirken, ülkem ve milletim adına mutlaka bu çalışmaların sonuçlarını 
almayı beklediğimi de ifade etmek istiyorum. 

Omuz omuza vererek Türk insanının hayatını kolaylaştıran, dünyada önünü açan, eğitimini 
güçlendiren, onu daha zengin ve kaliteli bir hayata götürecek adımlar atacak, mesafeler alacağız. 

Devlet kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, özel sektörümüz bu hayati hedefe kilitlenmeli, başıboş ve 
birbirinden kopuk işler yapma alışkanlığından vazgeçmelidir. 

Türk insanından aldığımız her kuruş kıymetlidir, bunu unutmayalım. Onların bu fedakarlığına ancak 
çalışarak, birlikte iş yaparak ve işi de dört dörtlük yaparak karşılık verebiliriz. 

Değerli dostlar... 

Önümüzdeki yıl için aşamalar kaydetmemizi özel olarak beklediğim bazı somut projeler var. 

Bilim insanı yetiştirme ve geliştirme, savunma araştırmalan, uzay araştırmaları ve bilim parkları 
alanındaki çalışmaları büyük bir dikkatle bizzat takip edeceğim. 

Dikkat ederseniz, işe insanla, insan yetiştirmekle başlıyoruz. 

Çünkü artık bu ülkeden dünya çapında iş yapacak, dünya çapında söz söyleyecek ve sözü dinlenecek 
bilim insanları yetiştirmek zorundayız. 

İstisnai örnekleri çoğaltmalı, alışılmış hale getirmeliyiz. 

Bu ülke bir an önce bütün gücüyle, bütün unsurlarıyla ve bütünn alanlarda zorlu geleceğe hazırlanan 
bir ülke haline gelmek durumundadır. 

O zorlu gelecekte onurlu biçimde yerimizi almak adına Ar-Ge çalışmalarında çok önemli bir alan teşkil 
eden savunma araştırmalarımızı mutlaka destekleyeceğiz. 

Güçlü ve etkili bir Türkiye hedefi için uzay çalışmalarını da kademeli olarak ve sağlam adımlarla 
geliştirmeliyiz. 

Biliyorsunuz TÜBİTAK geçen yıl bir uyduyu uzaya fırlattı, bunun arkasını mutlaka getirmemiz 
gerekiyor. Bilim parkları da benim bizzat desteklediğim, destekleyeceğim bir diğer projedir. 

Kabiliyetli çocuklarımızın, gençlerimizin, anne-babaların bilimi anlamaları, sevmeleri için bilimi onlara 
yaklaştırmalıyız. 



Onları bu çaba gerektiren, ama karşılığı çok verimli, çok zengin, çok heyecan verici olan bu alana 
çekmeliyiz. 

Bunlar, benim çok önemli gördüğüm ve bizzat takip edip, gidişatları hakkında bilgi isteyeceğim projeler 
olacaktır. 

Ancak şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak vizyon, bu hedefe 
yürümemizi sağlayacak projeler ve bilimsel performansımız herkesten çok sizlere emanettir. 

Bu emanetin emin ellerde olduğundan hiç şüphem yok, ülkem adına çok daha aydınlık bir geleceğin 
heyecanını şimdiden içimde hissediyorum. 

Bilim dünyamızın değerli temsilcileri... 

TÜBİTAK bu ülkenin gözbebeği ve akıl merkezi olması gereken bir kurumumuzdur. 

En zeki ve kabiliyetli gençlerimiz, en üretken insanlarımız, araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz ve 
muteşebbislerimiz TÜBİTAK'ı bir akıl adresi olarak bilmelidir. 

TÜBİTAK bir akıl merkezi, bir akıl adresi olduğu zaman üretmeyi, ürettikçe ülkemizin rekabet gücünü 
rtırmayı, rekabet gücümüz arttıkça da daha güçlü ve kalkınmış bir ülke olmayı başarabiliriz. 

Yeni TÜBİTAK yönetimimiz, kısa zamanda gerek Ar-Ge yönetimi, gerekse kamu ve özel bütün 
kurumlarla verimli ilişkiler kurarak, Ar-Ge politikaları ve mekanizmaları oluşturmak konusunda başarılı 
çalışmalar baslatmistir. 

Onları bu samimi çabaları ve etkileyici çalışmaları için tebrik etmek isterim. 

Uluslararası çapta kabiliyetli Türk bilim adamlarını ve araştırmacılarını biraraya getiren ve doğrudan 
sorumlu olduğum bu kuruluşun yönetimi, başta Nüket Hanım olmak üzere, yaptıkları ve ileride 
yapacakları faydalı işlerde daima desteğimi yanlarında bulacaklardır. 

Böyle anlamlı bir toplantı vesilesiyle bilim ailesinin siz degerli temsilcileriyle biraraya gelme fırsatı 
bulmaktan duyduğum memnuniyeti bir kere daha ifade ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 

 

 


