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2002 Mart’ından bu yana, İstanbul’da, Deneme Bilim Merkezi’nin çatısı altında, pazar
sabahlarına rastlatılarak, simit, çay ve kaşar peyniri ikramıyla başlayan toplantılar yapıldığını
hiç duydunuz mu? Her seferinde 40-50 kadar bilim adamı, teknokrat ve sanayici ile
finansman, basın-yayın ve kamu kesiminden ilgililerin katıldığı bu dizi toplantılar,
Teknorama Toplantıları adıyla anılıyor. Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı, Bor
Kimyasalları ve Mineralleri, Nanoteknoloji, Girişim Sermayesi, Yenilikçilik, Teknolojik
Rekabet Gücü, Bilgisayar Oyunları, Animasyon ve Simülâsyon, Gelecek Öngörüleri,
Teknoloji Yönetimi, bu toplantılarda şimdiye kadar tartışılan konu başlıklarından bazıları. Bu
etkinlikleri başlatan Doç. Dr. Talat Çiftçi, bilim ve teknolojiyi bu ülkede de yeşertmeye
çalışanların yakından tanıdıkları bir isim. Amaçlarını şöyle açıklıyor: “Kamuoyunun
gündeminde yeterince yer almadığına inandığımız, bilim, teknoloji ve girişim alanlarını
içeren geniş bir panorama (kısaca Teknorama) içindeki önemli konularda bir öğrenme ve
tartışma plâtformu; yani, bilim, teknoloji ve girişim dünyasındaki insanların güncel ve
geleceğe dönük konuları, aralarında tartışabildikleri rahat bir öğrenme ortamı oluşturmayı
istedik.” Sayın Çiftçi, sözlerine şunları da ekliyor:
“Günümüzde görülen hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bu konuların bütün Dünya'da
geniş bir toplum kesimi tarafından takip edilmesini ve tartışılmasını zorunlu kılmaktadır.
Ülkemizde ise, gelişmiş ülkelere kıyasla, buna daha da büyük bir gereksinim olduğuna
inanıyoruz. Öte yandan, resmî ve akademik kuruluşlar dışında da, bilimsel ve teknolojik
gelişmelere bireysel olarak ilgi duyan çok sayıda aydının varlığından haberdarız. Bu
kişilerin, gelişmelere ve sorunların tartışılmasına bireysel olarak katkıda bulunmak
istediklerini görmekteyiz. Bu gereksinimin bilincine vararak, ülkemizin bilimsel ve teknolojik
geleceğini tartışmak için, bilim adamı, teknokrat, sanayici ve diğer ilgilileri bir araya
getirmeyi hedefledik. Bunlara ilâve olarak, bilim ve teknoloji ile girişimcilik unsurları
arasındaki ilişkilerin artırılmasına gayret ediyoruz.”
Teknorama toplantılarına katılanlar, bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarındaki bilgi ve
deneyimleri ile tartışmalara katkıda bulunabilecek ve oluşan görüşleri başka plâtformlara
taşıyabilecek kişiler. Teknorama Grubu’nun kendisine biçtiği misyon da zaten bu katılımcı
profiline uygun olarak ortaya konmuş: “Ülkemizde bilim, teknoloji ve girişim kültürünün
yaygınlaştırılması için, Teknorama olarak özgün ve etkin bir rol oynamak...” Bu misyonu
yerine getirebilmek için, faaliyetlerini şu alanlarda yoğunlaştırmışlar:

 Bilim, teknoloji ve girişimcilik dünyasının insanlarına yönelik olarak, karşılıklı bilgi
edinme, işbirliği ve dayanışma odaklı sosyal etkinlikler düzenlenmesi.

 Basın ve yayında bilim, teknoloji ve girişimciliğe verilen önemin artırılarak, kamuoyunun
ve sanayicilerin bilinçlenmesine katkıda bulunulması.

 Teknoloji geliştirme ve [teknoloji tabanlı] girişimcilik faaliyetlerine yönelik sosyal, malî
ve teknik destek sistemlerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi.
Deneyimli kişileri bir araya getiren, öğrenme, tartışma ve işbirliği amaçlı toplantılar
düzenlemek; tekrarlardan kaçınmak için benzer organizasyonlarla iletişim kurmak ve işbirliği
yapmak; hedefleri açısından stratejik önemde olan uzmanlık konularında çalışma takımları

oluşturmak; geniş topluluklara yönelik olarak, bilim, teknoloji ve girişimcilik konularında,
ilgilerini çekecek etkinlikler düzenlemek, amaçlarını gerçekleştirmek için başvurdukları
başlıca stratejik araçlar. Teknorama Grubu’nun, yine bir stratejik araç olarak yararlanılan;
açılışta, Porof. Zihni Sinir’in [İrfan Sayar’ın] yenilikçi, yaratıcı zekâsı ve usta çizgileriyle
karşılanacağınız bir web sitesi var; bu siteye <www.teknorama.org> adresinden
ulaşabilirsiniz.
Güzel işlerin en güzel yanı, başkaları için de, iyi bir uygulama örneği oluşturmasıdır.
Sanayinin yoğun olduğu başka kentlerimizde, özellikle de bütün Türkiye’ye yayılmış olan
üniversitelerimiz ekseninde, başka ‘Teknoramalar’ niçin oluşmasın?
http://www.inovasyon.org
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