Global Young Academy (GYA) Global Araştırma Kültürünü Teşvik Etmek için
Önerilerde Bulunuyor
Berlin, 4 Kasım 2013- Bugün Global Young Akademi global araştırma kültürüne
ulaşmanın önündeki temel engelleri saptayan ve gelecekte bu engellere karşı koymak için
somut öneriler sunan bir durum raporu yayınladı.
GYA, geçmiş yıllarda dünya çapında üstün araştırma ve yaygın eğitimin gelişimini
destekleyen büyük adımlar atıldığını kabul etmekte. Buna rağmen, dünya çapında ülkeler
arasında eğitim, altyapı ve bilimin desteklenmesi konularında büyük dengesizlikler devam
ediyor. Bu en belirgin şekilde bilimsel eğitim, faaliyet ve fonun birinden diğerine aktığı,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklarda görülmektedir.
GYA 55 ülkede araştırma liderlerini de kapsayan üyelerinin deneyimlerine dayanarak
kapsayıcılık, kapasite geliştirme ve sürdürülebilirliği üç önemli mesele olarak belirledi. GYA eş
başkanı Rees Kassen (Kanada) “Bunlar, global araştırma topluluğu yaratmakta en zorlayıcı
engeller arasında ve genç araştırmacılar bu konularda yenilikçi çözümler sunmak için en iyi
aday” dedi.
Bu engellerin üstesinden gelmek için GYA birçok öneriler sunuyor. Örneğin gelişmekte
olan ülkelerdeki bilim insanlarının, araştırma altyapılarını (veritabanları ve gözlemevleri gibi)
geliştirmeye yönelik projeler de dahil olmak üzere büyük uluslararası projelerin tümünde yer
alması için yönergelerin uygulamaya konulması, akademide kariyer yollarını teşvik eden
kriter ve uygulamalarda şeffaflık, bilimsel komite ve panellerde cinsiyet oranı uygulanması,
Açık Bilim için politik ve finansal destek ve akademi dışındaki bilimsel araştırma kariyerlerinin
teşvik edilmesiyle genç araştırmacılar için istihdam edilebilirliği garanti altına almak ve
bilimle toplum arasındaki etkileşimi arttırmak.
Global Young Academy Hakkında
Global Young Academy 2010 yılında kurulmuştur ve dünya çapında genç
araştırmacıların sesidir. Üyeler, bilimsel başarıdaki ispat edilmiş üstünlükleri ve hizmete
adanmışlıkları için seçilmektedir. Şu anda, 61 ülkeden 155 üyesi ve 63 mezunu
bulunmaktadır. Akademiye, Leopoldina Alman Ulusal Bilimler Akademi’sinin desteğiyle
Berlin-Brandenburg Bilimler ve Beşeri Bilimler Akademisi ev sahipliği yapmaktadır. GYA,

Volkswagen Kuruluşu’ndan çekirdek fonu yanı sıra, Bilim Akademileri Global Ağı (IAP), Eğitim
ve Araştırma Alman Federal Bakanlığı (BMBF), Robert Bosch Kuruluşu ve Leopoldina Alman
Ulusal Bilimler Akademisi’nden proje desteği almaktadır.
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