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“Bir Cumhurbaşkanı Adayı ve Bakış Açısı Farkı...” başlıklı yazımla 

ilgili görüşlerini bildiren okuyucularıma teşekkür ederim... 

Her şeye rağmen doğru olanı yapacaklarına inanıyorum. 

Siyasetin sıcak gündeminden kopup kendi uğraş alanımıza dönebilmek güç iş... Hele de siz bu 

yazıyı okuduktan iki gün sonra geleceğimiz açısından çok önemli etkileri olacak bir seçimle 

karşı karşıya gelinecekse... Yine de bunu yapmayı bir deneyeyim. 

Efendim arada bir ülkelerin bilim ve teknoloji politikaları ve bu politikaların konusu olan 

kurumları açısından ne gibi değişiklikler olduğunu görebilmek için dünyayı şöyle bir tararım. 

Geçenlerde yine bir taradım. Bunu yapmak iyi de, iş bu değişiklikleri ülkemizin hâl ve 

gidişiyle karşılaştırma noktasına gelince işte o fena... 

Bu kez işin o yanını size bırakacağımı peşinen söyleyip G. Kore’de dikkatimi çeken bir 

noktayı aktarayım. Biliyorsunuz, G. Kore’nin bilim ve teknolojideki atılımında ve kaydettiği 

başarılarda finansmanını kamunun karşıladığı ulusal ölçekteki araştırma enstitülerinin 

yaşamsal bir rolü vardır. Bu enstitüler, araştırma konseylerine bağlı olarak çalışırlar. Şu anda 

üç konsey var. İlki Kore Temel Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Konseyi; ikincisi Kore 

Sınaî Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Konseyi adını taşıyor. İlkine 11; ikincisine 13 

enstitü bağlı... Bunlardan değil, üçüncüsüne, İktisadî, Beşerî ve Sosyal Bilimler Ulusal 

Araştırma Konseyi’ne bağlı 23 araştırma enstitüsünden söz edeceğim. 

Evet, 23 enstitü... Kendileri için belirlenmiş alanlarda ulusal politika araştırması yaparak 

hükûmetlerine izleyecekleri politikalarda ışık tutuyorlar. Üzerinde araştırma yaptıkları 

politika alanlarını aşağıda sıraladım. Bu sıralama enstitülerin adlarının İngilizcedeki 

karşılıkları (kısa adları parantez içinde verildi) esas alınarak yapılmıştır. 

Ekonomik ve sosyal gelişme politika ve stratejileri (KDI)... Eğitim politikası ve eğitim 

sistemini geliştirme (KEDI)... Enerji ekonomisi (KEEI)... Çevre (KEI)... Enformasyon ve 

iletişim teknolojileri politikası ve geleceğin enformasyon toplumu stratejileri (KISDI)... 

Sağlık ve sosyal yardım politika ve planları (KIHASA)... Sanayi ekonomisi ve ticaret 

(KIET)... Uluslararası ekonomi politikası (KIEP)... Ulusal birlik politikası (KINU)... Ulusal 

gençlik politikası (NYPI)… Kriminoloji ve ceza hukuku (KIC)... İlk ve ortaöğretim ders 

program ve kitapları, eğitim kalite ve standartları (KICE)... Kamu idaresi (KIPA)… Kamu 

finansmanı (KIPF)… Çalışma hayatı, iş ve sanayi ilişkileri (KLI)… Kanunlar ve hukuk 

mevzuatı (KLRI)… Denizcilik ve balıkçılık politikaları (KMI)... Yerleşim, bölgesel ve 

kentsel planlama politikaları (KRIHS)… İnsan kaynaklarını geliştirme, meslekî öğretim ve 

eğitim (KRIVET)... Kırsal ekonomi, tarım, köy ve gıda politikaları (KREI)… Toplu 

taşımacılık sistemini geliştirme politikaları (KOTI)… Ekonomiye katılım, siyasî temsil vb. 

kadın haklarını geliştirme politikaları (KWDI)... Bilim ve teknoloji politikası (STEPI)... 

Bu enstitülerin araştırma alanlarına topluca bakınca Müfit Akyos’un geçen hafta bu köşede 

yer alan yazısını anımsadım: Ne diyordu Müfit: “Son yüzyılda kalkınma ve rekabette pazar 

odaklı gerçekleştirilen göz kamaştırıcı teknolojik gelişmeler ve yeniliklerin çıktılarıyla, 

küresel ve toplumsal sorunların çözümleri arasındaki açıklık giderek artmaktadır. Sistemin 

temel çelişkileri nedeniyle bu açılmanın giderilmesi olanaksız ise de doğurduğu eşitsizlik, 
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işsizlik, sağlık, barınma vb. sorunlar karşısında ezilen, çaresizleşen, kentsel sorunlarla baş 

etmeye çalışan insanlar için çözüm araçları geliştirmeye çalışılmaktadır.” 

Bilim ve teknolojide, yeni ürün geliştirmede büyük başarılara imza atan G. Kore öyle 

anlaşılıyor ki, ortaya çıkan sorunların da farkında ve halkının mutluluğu için toplumsal 

çözümler üretebilmenin, köklü bir toplumsal yenilenmenin peşinde... Ben onların neyin 

peşinde olduklarını yazdım; bizim neyin peşinde olduğumuzu söylemeyi de size bıraktım... 
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