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Plan

• Bilim ve teknoloji politikalarının evrimi

– Evrimi yansıtan terimler

– Bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının evriminde
sonraki aşama

• Yöntem

– Bibliyometri ve sosyal ağ analizi

• Bulgular

• Sonuç ve gelecek çalışmalar



Bilim ve Teknoloji 
Politikalarının Evrimi

• Bilim, sanayi ve teknoloji politikası

– Ailenin gözde çocuğu "yenilik 
politikası"

• Gelecek için nasıl bir BTY politikası

• Yeni bir politika anlayışı ihtiyacı



Bilim ve Teknoloji 
Terimlerinin Evrimi



Araştırma Soruları

• BTY politikalarının evriminde bir sonraki aşama nedir?

– BTY  politikaları  evrimi  bir  döngü  şeklindeyse,  2050  yılına  kadar  
olan  süreçte  bilim politikaları  tekrar  ön  plana  çıkar  mı?  

– Önümüzdeki  süreçte  bilim  politikaları  ön  plana  çıkarsa, 
1960’larda  ve  70’lerde  uygulanan  şeklinden  nasıl  farklılaşır? 

– BTY  politika  evrimi  iktisadi  gelişme  süreci  içinde  yeni  
kavramlara  gebeyse,  yenilik politikalarını takip eden kavram ne 
olabilir? 

• BTY  politikaları  evriminde  aşamalar  atlanabilir  mi?  Örneğin,  sanayi 
ya  da  teknoloji  politikası olmadan yenilik politikası uygulanabilir mi?



Yöntem

• Bibliyometrik inceleme

– 29 farklı anahtar sözcük

– Web of Science tüm çekirdek dizinler

– 1900-2016 yılları arasında yayımlanmış 12.117 makale

– Detaylı veri temizleme ve birleştirme süreçleri

– Sosyal ağ analizi

• Birlikte bulunma (co-occurrence) analizi

• VosViewer



BULGULAR



Etkileşimli harita için: 









Sonuç

• İlk bulgular

– BTY politikalarının önemli bir kısmı iktisat politikası ile 
ilgili
• Endüstri, teknoloji, yenilik, patent vb.

• İki muhtemel politika tasarımı: 

– Üniversitelerin  ve sanayi kuruluşlarının bilgi yaratma 
fonksiyonları üzerine ayrı ayrı kurgulanan bir politika
• Aktörler üzerine kurgulanır

– Hem üniversiteyi hem de sanayiyi etkileyen ortak 
sorunlar üzerinden hareketle yeni bir “bilim-sanayi” 
politikasının tasarlanması
• Aktörler arasındaki ilişkiye göre kurgulanır

• Gelecek çalışmalar
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