AÇIK ÖNERİMDİR (2)!
“Bilim ve Teknoloji” Odaklı Kurum ve Kuruluşlara...
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Yeni yılla insanlığın daha da yüksek seviyede zorluklarına maruz kaldığı COVID-19 salgını ile ilgili
değerlendirme ve önerilerimi paylaştığım makalelerimin ilkini, “AÇIK ÖNERİMDİR! Havacılık
Endüstrisnin Tüm Elemenlarına...” başlığı ile geçen hafta yayınlamıştım.
Montreal, Kanada’da bir hastane vakfının bri üniversite araştırma enstitüsü işbiliğinde toplumun
önemli bir güncel ihtiyacını karişılamak için başlattıkları acil önlem programını da okuyunca aklıma
gelenleri, paylaşımlarımı ve samimi değerlendirmelerime de bu yazıda yer verdim.
Dün ilk yaptığım, aşağıdaki önerime benzer paylaşımları değişik kanal ve formlarda bilimsel, teknik,
ticari, siyasi yönden ulaşabileceklerime iletmekti:
---------- Forwarded Message --------From: Can EREL
Date: Fri, Mar 19, 2020
Subject: Benzerlerini Başlatsak (Code Life Ventilator Challenge)
To:
Sayın ............
Merhaba...
O gün, bu gün!
ÖNERİMDİR!
The Code Life Ventilator Challenge is a 2-week sprint to collect the best ideas from
anywhere in the world to create or design life-saving ventilators. It’s a joint initiative
between the Montreal General Hospital Foundation and the RI-MUHC.
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/19/2003469/0/en/Code-Life-Ventilator-Challenge.html

Bu çabaya benzer çabanın başlatılmasının uygun olacağını değerlendirerek, kurum içi
projeler olarak ve/veya ödüllü yarışmalarla hızlı üretilebilir ve etkili mainaları 7/24
düşünüp tasarlmanın ve üretimi için çalışmaya başlanması sırası...
Türkiye’nin 200 üniversitesi, onca TTO, bınca teknopark, OSB ....
On yılların (hava - deniz ve kara araçlarında) tasarım ve üretim organizasyonlarımız !!!
“Yarışmacıı Ekipler” oluştırup bu iş 10 günde bitecek, 7/24 çalışılacak denecek.
O gün, bu gün!
Çok disiplinli eke alınması ile etkili sonuç alınabileceğini değerlendirdiğim bu soruna çözüm
katkısı önerimi meslek örgütlenmemin en üsr makamı olarak size sunuyor ACİL desteklerinizi
istirham etmek istiyorum.
O gün, bu gün!
Sağlık ve iyilik dileklerimle,
CE

Sonra tüm gece boyu düşündüm: “günlerdir izlemedeyim; ne olacak, ne yapılacak da ‘Bilim ve
Teknoloji’ merkezlerimiz durum değerlendirmeleri ile birleşip ortak stratejilerine dayalı eylem
planları ile toplumun mevcut sorun(lar)a yönelik çözüm üretecekler, görüş ifade edecekler..?”
...nafile imiş o bekleyiş; her sorumluluğu devlet sağlık çalışanları ve son aşamada diyanet
imamlarının üstüne bırakmış görüntümüz var; var ise yapılanları da henüz blmiyoruz!
Halbuki, on yıllardır vergi istisnalı/iadeli, proje destekli gelirlere sahip, Ar-Ge desteği ötesinde bütçe
geliri yaratamamış TeknoPark şirketleri başta olmak üzere, ışıkları sönmemeliydi o “Bilim ve
Teknoloji” merkezi parkların, hatta kümelenmelerin, şu sıralar!

Konu sadece sağlık değil ki; eğitim de var!
Devlet destekleri alan tüm yükseköğretim örgütlenmeleri -fakülteler, enstitüler, TTO’lar,
teknoparklar- ve endüstri odaklı kümelenmeler, OSB’ler, bilim ve teknoloji merkezleri neredeler..?
...saat 17:30 gibi kapılarını kapatmaya devam ediyorlar mı; sorun yine ithal çözüme mi
bırakıldı; on yıllardır vergilerimizle destekleyerek oluşturmayı hayal ettiğimiz Ar-Ge’ye dayalı
yenileşimci (inovatif) çözüm yönelimlerimiz nerede?
Hangi 2-3’ü bir araya gelip çok disiplinli bir arama çalışması yaptı, tespit ettiği öncelikli alanda fon
ihtiyacı çıkarıp talep etti??
O gün bugün!
Bir başka konu da amaca yönelik nitelikli işbirliği...
Düşündüm de, bundan 30-40 yıl önce, ülke güvenliği / savunma açısından olağan üstü
şartlarda çevremizdeki hangi imkan ve kabiliyetlere sahip kaynakları olan organizayonların
ne zaman ve ne şekilde çalışma süreçlerimize dahil edilebileceğini araştırır planlarını
hazırlardık; kendi kendine yeterliliğin sürdürülebilirliği açısından..
Bu planlar devletin farklı varlık ve faaliyet risklerine sahip kurum ve kuruluşlarında da var
bilirdik..
Şu an ne kadar da gerekli bir usulmüş o meğer, pekçok toplumsal ihtiyacın halli açısından.
Gördüğüm:
“...Evde Kalacaktık!
...Kala Kaldık!”
On yıllardan kalan alışkanlıkların öğretisi le ders ile oluşan düşüncem:
“Tek bir alana odaklı enteleküel örgütlenmelerimizin ve endüstri kuruluşlarımızın, -doğal
olarak farklı odakları da destekleyebilecek durumda olanlar başta olmak üzere- imkan ve
kabiliyetleri çok amaçlı ve işbirlikleri ile kullanılabilir esnekliğe getirmeleri iyi olur; bu
alanlarda da toplumsal temel ihtiyaçlar (sağlık, eğitim, savunma) öncelikli olmalıdır...
...bu yönetsel ve organizayonel esneklik kamu kaynakları üzerine yapılandırılmış
(Devlet Üniversiteleri entelektüel ve endüstriyel örgütlenme iştirakleri, KİT’ler,
sermayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayi
Destekleme Fonları, Savunma Sanayi Başkanlı payı olanlar gibi) girişimlerde, kamu
kaynaklarından desteklenen (Ar-Ge ve Ür-Ge gibi) işlevlerde temel şart olmalı,
senaryolara dayalı yapı ve çalışma yetkinlikleri de izlenip periyodik denetlenmelidir.”
O gün bugün; neredeyiz?
Gelişen uzaktan erişim/eğitim teknolojileri bugün bu yönde çabaları da destekler seviyede...
... ne dersiniz; yarına işbirliği ile beraberce hazırlanalım mı?
Bu vesile ile insanlığa acil şifa, hepimize güç, kuvvet ve sabır dilerim.
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