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ARATTIRMA FAALİYETLERİ POLİTİKASI ÜZEL 
İHTİSAS KOı-iiSYONU RAPORU 

I. GİRIş 

İkinci 5 Yıllık Plân hazırlık çalışmaları ile 
ilgili olarak, 91 sayılı kanunun 7 ve 8 nci maddelerine 
dayanılarak 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürür¬ 
lüğe konulan tüzük gereğince kurulan tTAraştırma Faaliyet¬ 
leri Politikası Özel ihtisas Komisyonu'1, 3 ve 4 Nisan Cu¬ 
martesi ve Pazar günleri Devlet Plânlama Teşkilâtı Toplantı 
salonunda yaptığı ilk toplantısında bu konudaki tüzüğün 
4 ncu maddesine göre Plânlama Teşkilâtına, tasvibi alınmak 
üzere sunulacak, çalışma programını tesbit etmiş, bu prog¬ 
ramın gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt komisyonları 
kurmuş ve çalışma programının komisyon başkanlığı tarafın¬ 
dan kaleme alınarak, Devlet Plânlama Teşkilâtı ılüsteşarlı- 
ğma, suresi içinde, sunulmasını, kararlaşuırmıştı. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından komisyona 
sunulan çalışma prqgramı taslağında, memleketimizdeki araş¬ 
tırma faaliyetlerini kalkınma ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların 
ortaya koyaugu kalkınma hedefleri ile bir arada inceleyen bir 

görüşün yeteri kadar gelişmedi&ine dağinildiktfi!Jî/^jÖ||^l> 
sağlamak için bazı çalışmalar yapılması gereğine ti 
makta; ancak bu çalışmala-hın hepsinin değil, 6 ve 7 nci 
delerae belirtilen, araştırma faaliyetinin mevcut durumum^*:£ 
incelenerek, tekrarları ve koordinasyonsuzluklara ön 1 ey©c«İtv&i; 
tedbirlerin ve araştırıcı yetiştirme meselesini^ ele alınma** • 
sıyla yetinilmesi tavsiye edilmekteydi. Bu tavsiye yapı$d 
ken, bunun dışında kalan envanter çalışma^arx-'iî^J$ 
larm önceliklerinin tespiti meselesinin "komisyon; tar 

incelenebilecek dar alanı taştığı" gerekçesine Ofisini 



Komisyonunuz bu gerekçeye katılmamayı mümkün görme¬ 
mekle "birlikte, özellikle envanter çalışmaları yapılmadan, 
araştırma faaliyetinin mevcut durumu ile ilgili, önemli ak¬ 
saklıklar doğuran çok çeşitli meselelerin, komisyon üyele¬ 
rinin şalı i gorgu ve- tecrübelerinin ötesinde matematik bir 
doğruluklu tescit edileniyecegini göz önünde tutarak, bu 
çalışmaların yapılması veya yapılmakta olan çalışmaların 
sonuçlarından komisyon iaaliyetir.ue yararlanılması imkanla¬ 
rının araştırılması üzerinde dur. uştur. 

Komisyonun çalışmalarının başlangıcında, Türkiye •'de 
müspet bilimler alanındaki araştırmaları düzenlemek, koor- 
done ve teşvik etmek üzere merkezi bir organ olarak kurul¬ 
muş bulunan Türkiye Bilimse], ve Teknik Araştırma Kururnu'- 
nun, görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak, 
müspet bil imi er alanında temel ve uy / .ular.ıalı araştırma 
potansiyelini, insan gücu, müessese, laboratuvar, araştırına 
teçhizatı, malı kaynaklar için ayrıntılı olarak tespit ede¬ 
cek bir envanter çalışması yapmakta olduğu ve bunun sonuç¬ 

larınsan iiıtisas komisyonumuzun çalışmaları bakımından ya¬ 
rarlanılabileceği beyan edilmiştir. Ancak, sözü edilen 
kurumun ilgi alanının sınırları dolayısıyla, bu envanter, 
araştırma çalışmalarının, Ekonomik ve Sosyal Bilimlerle 
ilgili kısmını kapsamamaktadır. Komisyonumuzda Ankara Üni¬ 
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi temsilcisi olarak bulu¬ 
nan Boç. Er. Bülent Bav.m1 bazı imkanlar sağlanırsa bu kısımla 

ilgili bir envanterin fakültesince gerçekleştirilebileceğini 
belirtmiştir. 

Bu noktalar göz önünde tutularak Komisyonunuzun uç 
alt komisyon halinde çalışması kararlaştırılmış ve bu komis¬ 
yonların öî\.v alanlarıyla çalış.lalarını sonuçlandıracakları 
süreler aşagiuaki yekıl-ue tespit edilmiştir. 
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1, Araştırma Çalışmalarının Bugünkü Durumunu Tespit 
Alt Komisyonu 

Bu komisyon Siyasal Bilgiler Fakültesi temsilcisi 
Doç* Dr. Bülent Daver, Sağlık Bakanlığı temsilcisi Dr. Cahit 
Başkök, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Şefik Uysal» Milli 
Savunma Bakanlığı (aR-CJE) temsilcisi Yb, Mehmet Karavelioğlu, 
Tarım Bakanlığı temsilcisi Adem Karaelmasrtan kurulmuş, Doç. 
Bülent.Daver ilk toplantıdan itibaren mazeret beyan ederek 
çalışmalara katılmamıştır. 

Komisyona, araştırma çalışmalarının bugünkü durumunu, 
insangücu*, müessese, teçhizat, araştırma fonları, araştırma 
organizasyonu olarak tespit etmek? araştırma çalışmalarını 
olumlu ve olumsuz yönde etkileyen, eğitim politikası, ücret 
politikası, teknik yardım programları, burs imkânları V.b. 
etkenleri tahlil etmek görevleri verilmiştir. Bu tahliller 
ikinci komisyonun (Araştırma ortam ve imkânlarının hazırlan¬ 
ması alt komisyonu) çalışmaları için kaynak teşkil edecektir. 
Alt komisyonun çalışmalarında Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu yaptığı envanter çalışmaları ile yardımcı placak, imkân 
sağlanırsa ekonomik ve sosyal ilimler alanını kapsayan araştı¬ 
rıcı personel ve müesseseler envanteri hazırlanacaktır. 

T".B. T.A.K.'nun yapmakta olduğu envanter çalışmaları 
sonuçlarınaan bu alt komisyonumuzun yararlanma derecesi ileri¬ 

de ayrıntılı olarak açıklanmıştır*. Ekonomik ve 3#syal Bilim¬ 
ler kenusunda mevcut durumu tespit amacıyla yapılması öngörü¬ 
len survey ise, bir yandan böyle bir çalışmayı vaad eden S.B.F* 
temsilcisi Doç. Dr. Bülent Daver'in ilk toplantıdan sonra ko¬ 
misyondan ayrılması, öte yandan böyle bir survey yapılması 
konusunda Plânlama Teşkilâtı’na komisyonumuz-başkanlığınca 
yapılan yazılı ve soslu müracaatların olumlu şekilde sonuçlan¬ 
maması karşısında ele alınamamıştır. Ayrıca, kendi sektörlerin- • 
deki araştırma ihtiyaçlarını bildirmelerini sağlamak üzere, 
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Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca, di^er özel İhtisas 
komisyonlarına yazdırılan yazıya da bir tek özel ihtisas 
komisyonundan bile cevap gelmemiştir. 

Bu alt komisyonumuz, üyelerden Siyasal Bilgiler 
Fakültesi temsilcisi Doç. Dr. Bülent Daver ilk toplantıdan 
önce istifa ettiğinden sosyal ilimler ile ilgili yönü daha 
eksik olarak dört üye ile çalışmış ve bu süre içinde 6 sı 
Araştırma Ortam ve imkânlarının Hazırlanması ile İlgili 
Meseleler Alt Komisyonu ile olmak üzere 14 toplantı yapmış¬ 
tır. Bu toplantılar dı^ın^a Komisyon üyeleri T.B.T.A.K, tara¬ 
fından yapılan envanterle ilgili soru kâğıtları üzerinde in¬ 
celemeler yapmış, inceledikleri bölümler hakkında kişisel ra¬ 
porlar hazırlamışlardır. Ayrıca komisyon üyelerinin gönderdik¬ 
leri yazılı mütalâalar da göz önünde tutulmuştur, 

2. Araştırma Ortam ve İmkânlarınin Hazırlanması ile İlgili 
Meseleler Alt Komisyonu 

Bu komisyon Türk Tarih Kurumu temsilcisi Ord^ ,Pr»f, 
şevktt Azız Kansu, Ankara üniversitesi temsilcisi Prof. Dr, 
Besim Tanyel, Askeri Tıp Akademisi temsilcisi Dr„,Alb. Fethi 
Tezok, Tarım Bakanlığından Müeyyet Binay, İmar ve İskân Ba- 
kanlığınaan Turhan Tüzemen'aen kurulmuş bir sure sonra Hüeyyet 
Binay mazeret beyan ederek çalışmalara katılmamıştır. 

Bu komisyona verilen- görev, birinci komisyonla yakın 
işbirliği halinde çalışarak, genellikle araştırma ortamının 

gelişmesi ile ilgili meseleleri tahlil etmek, ve gerşkli .^rtain 
ve İmkanların hazırlanması bakımından eğitim, inşang^cü,'■ isfri-bg^ 
dam, organizasyon, araştırmaya tahsisi gerekir malî kaynakları 
araştırıma fonlarının tahsis ve kullanılış usulleri, araştırma 
çal ış*.lalarının izlenmesi v.b. "konularında alınması gerekli 
malî, hukukî ve idari tedbirler hakkında tavsiyelerde bulun¬ 
maktır, Bu alt komisyonumuzda 6 sı birinci komisyonla ortak 
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toplantı olmak üzere 15 toplantı yapmış, diğer komisyon üye¬ 
lerinin görüşlerini de gözönünde tutarak çalışmalarını hazır¬ 
lamıştır. 

3. Araştınmanm Kalkınma Amaçlarına Uygunluğunu Sağlayacak 
Model Çalışmaları Alt Komisyonu 

Bu komisyon Orta D*ğu Teknik Üniversitesinden Prof. 
Br. Erdal İnönü, A. Prof. Dr. Yorgi.Demirgil, A. Prof. Dr. 
Kemal Özinönü, İstanbul Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Ruhi 
Kafes#ioğlu ve Tarım Bakanlığından Ekrem Günay’dan kurulmuş, 
Prof. İnönü çalışmalara katılmamıştır. 

Başlangıçta bu alt komisyona Pilot Proje çalışmala¬ 
rından da yararlanarak; ikinci plân dönemini de taşan uzun 
vadtli (mesela 10 yıl) bir perspektif içinde araştırma arzı 
ile, plân hedeflerinin temel ve uygulamalı müspet bilimler, 
teknoloji, ekonomik ve sosyal bilimler alanlarında ortaya 
çıkaracağı araştırma öncelikleri arasında, araştırmaya tah-. 
sis edilecek fonları gözönünde tutarak, bir denge kurulma¬ 
sına, uygulamalı araştırmalarla ekonomik ve sosyal kalkınma 
hedefleri arasındaki paralelliğin sağlanmasına imkan verecek 
bir -model geliştirmek görevi verilmişti. 

Ancak çalışmalar ilerledikçe, böyle bir model çalış¬ 
masını bir alt komisyon bünyesi içinde gerçekleştirme güçlük¬ 
lerinin daha iyi anlaşılması yanında, konunun mahiyeti icabı 
komisyonumuzdan çok, DPT Makro Plân çalışmaları ile ilgili 
olduğunun belirtilmesi üzerine, alt komisyon çalışmaları tapil 
edilmiştir. 
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Birinci ve ikinci ali komisyonların hazırladıkları 
raporlar 19 şubat 1966 günü yapılan komisyon genel kurulu 
toplantısında incelenmiş, bası noktalarda düzeltmeler yapıl¬ 
ması kararlaştırılmış ve nihaî raporun hazırlanması görevi 
Komisyon Çaşkanma verilmiştir. 

Bu şekilde hazırlanan nihaî rapor tekrar toplanan 
komisyon genel kurulunca incelenerek kabul edilmiş bulunmak- 

$ 

tadır, 
9 * 

Raporda giriş bölümünden sonra, araştırma çalışmala¬ 
rının önemiyle ilgili oir bolum gelmekte, bunu araştırma-ile 
ilgili, te...el kavra..; ve tanımların yer aldigi bir bölüm izle¬ 
mektedir. du bolu...ueı: sonra kaporta komisyonumuzun araştırına 
çalışmalarının bugunku durumu ile İlgili müşanaoeleri ve 
Araştırma ortam ve imkanlarının geliştirilmesi yolunda görüş¬ 
leri ayrıntılı olarak yer aluaktaa-ır. 

'su. 
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II- ARAÇTI Rı'ıAi. T N ÖNEMİ 

1| ÇAğımizdâ bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ve 
bu gelişmenin sağladığı buluş ve yenilikler dünyanın her ta¬ 
rafında kişiye ve topluma büyüle etkiler yapmaktadır* XX. 
yüzyılın ikinci yarısını tanımlamak amacıyla'kullanılan 
"Elektronik Çağı", "Atom Çağı", "Otomasyon Çağı" ve "Uzay 
Çağı" gibi deyimler bilim ve teknolojinin birlikte meydana 
getirdikleri büyük gelişmenin sadece sembolik ifadeleridir. 
Gerçekten, çağımızın esas karakteristiği bilim çağı #lması 
v« bilginin en yüksek yayılma hızına ulaşmasıdır. 

Günümüzde bilgi, gittikçe kitlelere daha hızla yayıla- 
bildiğinden bilimin ve tekniğin önemi daha çok anlaşılmakta 
v« toplumun şuuruna kadar ulaşmaktadır. Bugün her ülke dün¬ 
yadaki yerini bilimsel alandaki gayret ve faaliyeti ile de¬ 
ğerlendirerek korumak zorundadır. 

Gerçekten bilimsel ve teknik faaliyetler ve buluşlar, 
-özellikle bilimsel alanda- diğer beşerî faaliyetlere'göre, 
daha büyük ve hızlı bir tempoda gelişmektedir. Nitekim 
doğrudan doğruya bilimle ilgili olan faaliyetler, her on se¬ 
nede bir kat arttığı halde; bilimin dışında kalan diğer 
beşerî faaliyetler her kırk yılda bir kat artış göstermekte¬ 
dir. 

Bu durumun tezahürleri çeşitli alanlarda görülmektedir. 
Bugün yaşamakta olan bilim adamlarının toplam sayısı, tarih¬ 
ten bu yana yaşamış ve yaşamakta olan bilim adamları sayısı¬ 
nın % 90'ını teşkil etmektedir. , , 

Yayınlarla ilgili faaliyetler aynı büyük artış temposunu 
göstermekte, doktora çalışmaları'buna paralel bir durum arzet- 
mektedir. Dolayısile bütün memleketlerde, bilimsel araştırma¬ 
lara yönelen, gerçekten geniş çaplı faaliyetler yer almakta 
ve banlarla ilgili harcamalar da gittikçe artmaktadır. Hatta 
bu artışa, oksponansiyel artış, eksponansiyel büyünefdevresi 
denmektediro 



Bilim alanındaki bu gelişmeyi sağlama bakımından en et¬ 
kili faktör olan ve " Yeni tabiat kanunları, yeni prensipler 
bullak ya da bilinen olaylardan hareket edip yeni sonuçlara 
varmak veya yeni olayların ışığında bilinen sonuç, teori ve 
kanunları yeniden gözden geçirmek veyahut yeni bulguları pra¬ 
tiğe uygulamak amacıyla yapılân bilimsel çalışmalar " şeklinde 
tanımlayabileceğimiz ARAŞTIRMA, bilimin insan hayatında kazan¬ 
dığı büyük öneme paralel olarak gittikçe daha ön plana geçmek¬ 
tedir. Artık dün olduğu gibi, araştırma faaliyetinin sadece 
üniversitelerce, öğretim faaliyeti ile birlikte yürütülmesiyle 
yetinilraemekte, Hükümetler bu konu üzerine daha büyük bir cid¬ 
diyetle eğilmek ihtiyacını hissetmektedirler. Memleket çapında 
araştırma çalışmalarına yön verilmesi, araştırma çalışmalarının 
koordinasyonu, araştırıcı insangücü kaynaklarının gelecekteki 

--V- *»• - ı ;k 
ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve yönlerde geliştirilmesi , 
ve bunun için uzun vadeli plânlar yapılması, toplam harcamalar 
içinde araştırmaya ayrılan kısımların artırılması gibi konu¬ 
lar, yalnız milli seviyede değil milletlerarası seviyede de, 
aktüel meseleler haline gelmiş bulunmaktadır. 

Araştırma çalışmalarına verilen önemi göstermek bakımın¬ 
dan bazı ülkelerin araştırma amacıyla 1961 yılında yaptıkla¬ 
rı harcamalar aşağıda gösterilmiştir. 

Araştırmaya har- Fert -başına 
Araştırmaya har- canan paranın mil- araştırmaya 
canan para  lî gelire oranı harcanan para 

A.B.D. $ 14 .140. 0 0 0 000 3.31 % $ 76, ,41 

B. Almanya t 966, ,000. 000 1.61 Of 
/° t 17, 19 

Belçika $ 81. ,340. 000 0.83 % t 8, 838 
Fransa t 700, .000. 000 1.47 1° ' t 13, 25 
Hollanda t 148, ,000. 000 1.71 % t 13, ,11 

Japonya 1—! or\ ,900. 000 1.61 1o t. 5, 523 
İngiltere t 1 .777. .000. 000 2,93 % t 33, 66 1 

Rusya $ 3 .420. .000. 000 2.42 $ t 15, 69 
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Görüldüğü gibi gelişmiş ülkelerde araştırmaya ayrılan kay¬ 
naklar millî gelirin % 2 ila 3?ü kadar olmaktadır. Gelişmekte elan 
ülkelerin de araştırma faaliyetleri için milli hasılanın en az 
cjo 2rsi kadar harcama yapması ve bunun l/10'unun temel araştırma¬ 
lara ayrılması tavsiye edilmektedir. (Ref:'3) 

bilimsel araştırma, yalnızca bilimsel gelişmeyi değil, 
ekonomik gelişmeyi de etkileyen temel faktörlerin başında gel- • lifi 
mektedir.'"Gerçekten organize araştırma ekonomik gelişmeyi et¬ 
kileyen en dinamik faktördür. Klasik ekonomide üretimin unsur¬ 
ları sermaye ve emek olarak belirtilir. Modern ekonomide buna 
yeni bir fak*tör daha ilave edilmiştir. Bu, teknolojik değişme*» 
den ötürü prodüktivitedeki artıştır. Teknolojik değişme ise 
geniş ölçüde organize araştırmaya bağlıdır. 

Araştırmanın ekonomik gelişmeye etki derecesini, bugün 
kesin olarak ölçmek mümkün olmamaktadır. A.B.D. için yapılmış 
etüdler, uzun perspektifte mesele ele alındığı takdirde ekona** ' 
mik gelişmenin °/o 50* sinin emek ve sermaye artışına, diğer % 50* 
sinin de prodüktivitedeki artışa bağlı olduğunu göstermektedir. 
Ancak araştırmanın tesiri ne ölçüde olursa olsun bugüne kadarki 
tecrübe, ekonomik gelişme ile araştırma arasında bir korelasyon 
olduğunu göstermektedir, (x) (AyrıcağRef:Ö) 

Penisilin, plastikler, nükleer reaktörler, sun'ı peyk¬ 
ler, sentetik elyaf, transistorlar, hesap makinaları v.s, bilim¬ 
sel araştırmanın ürünleridir ve son 30 yıl içindeki araştırma¬ 
lardan ve bunların uygulanmasından ortaya çıkmıştır. Askerî- 
alanda ise silahlar geliştirme devrini bile tamamlamaya vakit 
bulmadan demode olmaktadır. Öte yandan otomatik kontrol üzerin¬ 
de İkinci Cihan Savaşı sırasında yapılmış olan yoğun araştır¬ 
maların endüstriye uygulanması ile, ikinci sanayi devrimi olarak 

tanımlanan otomasyon çağı ortaya çıkmıştır. 

Bu konuda enteresan bir müşahade de, araştırma sonuçla-, 
rının uygulama alanına geçmesindeki sürenin gittikçe kısalmakta 
olmasıdır. Aşağıdaki örnekler bu konuda fikir verebilir. 

(x) " American Scientific Research Foundation*1 ir. yaptığı bir 
incelemeye göre Bilimsel Araştırına için harcanan her 100 0, 
2500 - 5000 0 gelir sağlamaktadır. 
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F#toğraf 1727-1829 102 yıl 
Telefon I82O-1876 56 yıl 
Radyo 1867-1*02 35 yıl 
Televizyon 1922-1936 1*+ yıl 
Radar 1926-19^0 1^ yıl 

'AtŞm fiomlrası 1939-19^5 6 yıl 
Transistor 19’+8-19 53 5 yıl 

Uygulanmağa başlama süresinin bu şekilde kısalması, ye¬ 
ni buluşların insan hayatını etkileme ölçüsünü hızlandırıp 
genişletmekte, dolayısile araştırmanın insan hayatına kazan¬ 
dırdıkları daha kolay hiss-edilir hale gelmektedir. 

2, Türkiye de modern dünyada olduğu gibi bilimsel kay¬ 
naklarını tam olarak değerlendirmek zorundadır. Memleketl- 
.mizin ekonomik ve askerî gücü, bugün bütün dünyada gelişmek¬ 
te olan bilimsel evrim hareketi içindeki yerinize ve gittikçe 
daha önemli yer alabilme gücümüze baölı kalacaktır. 

Memleketimizin çağda; uygarlık seviyesine doğru yüksel¬ 
mesi, ancak sanayileşmek ve ekonomik bağımsızlığa kavuşmakla 
mümkün elabilir. Bu hedefe varmak için genel kalkınma plâ¬ 
nımızın dayanağı, eğitim ile,teknik, ekonomik, sosyal bütün 
alanlarda araştırma olmalıdır, Biribirine bağlı olan eğitim 
ile araştırma,teknolojik ve ekonomik gelişmenin ve sosyal 
kalkınmanın temelidir. 

Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı ile ilgili dokümanlar¬ 
da araştırmanın memleketimiz bakımından taşıdığı önem tespit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Yüksek Plânlama Kurulu tarafından tespit ve Hiİkûmet ta- 
«■ A . t ' 

rafından kabul edilerek Birinci 5 Yıllık Kalkınma Planının 
hazırlanmasına esas olan "Plân Hedefleri ve Stratejisi" nde 
yüksek vasıflı, yeter sayıda araştırıcı insangücünün kal¬ 
kınmadaki yeri ve önemi şu şekilde belirtilmiştir; 
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"Kalkınma hızını arttırma ve Plânın başarısını sağlama 
bakımından sıhhatli ve bilgili işgücünün sistemli bir şekilde 
y.sh<r-rl kad ar yetiştirilmesi özel bir önem arzetmektedir, 
der ak Plânlarla ele alınacak yatırımların en verimli bir şe¬ 
kilde geliştirilmesi, gerekse mevcut kapasite ve imkânlardan 
en çok faydalanılabilmesi için araştırıcı ve teknik bilginin 
arttırılması maksadıyla her seviyedeki eğitime ve öğretime 
öncelik verilecektir," (Ref.l) 

Buna paralel olarak Kalkınma Plânında da araştırmanın 
memleketimiz bakımından önemine şu cümlelerle işaret edilmiş 
olmaktadır; 

"İnsan zekâ ve iarâkinin yeni gerçeklere ve yarışlar'a 
ulaşma çabası olan araştırmaya, Kalkınma Plânında özel ve. 
önemli bir yer verilmiştir. Bir bütün olarak araştırma en¬ 
düstriyel, teknolojik, İktisadî ve sosyal konularda gelişme¬ 
yi destekleyen ve hızlandıran en önemli unsurlardandır. 

Kalkınmanın kapsadığı her alanda çeşitli problemlerin Türki¬ 
ye’ye uygun çözüm y*Harının en verimli ve en ça¬ 
buk sonuçlanacak şekilde bulunması araştırma yoluyla sağla¬ 
nacaktır" . 

Bununla beraber, memleketimizde, bilimsel araştırma ve 
araştırıcı insangüciinün topyekûn kalkınmamızda ve hattâ var¬ 
lığımızın korunmasındaki hayatî öneminin yeteri kadar anlaşıl¬ 
dığını İleri sürmek mümkün değildir. Oysa, t#plum için ve 
tfplumla elele yapılması gıroken kalkınmada bu kadar önemli 
bir unsur olan araştırma çalışmalarının gelişebilmesi herşey- 
den önce,elverişli bir araştırma ortamının yaratılmasınaj bu 
ise, herşeyden önce, araştırmanın öneminin toplum tarafından 
veya hiç olmazsa, en yüksek kademelere kadar memleketi idare 
edenler tarafından açıklıkla anlaşılıp benimsenmesine bağlı¬ 
dır. 
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■?±İLr hususların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üfcere 
alınması gerekli tedbirler şöyle özetlenebilir: 

a. Yayın (TRT yayınları, gazete makaleleri, broşürler, 
konferanslar, açık oturumlar v.s.) yolu ile konunun önemi ve 
bilimsel araştırmanın tüm kalkınmadaki yeri halka duyurulmalj.- 
dır. Bu konuda Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, TRT, Müzeler gibi 
kurumlarla işbirliği yapılmalıdır. 

b. Araştırma ile ilgili konularda Ve meselelerde, Par¬ 
lamento üyelerini aydınlatmak, bu konuları onlara benimsetmek 
ve doiayısile meselelere sahip çıkmalarını sağlamak üzere; 
Parlamentoda, Parlamento içi ve dışındaki yetkili uzman v& bilim 
adamlarından meydana gelen bir £rup kurulmalıdır. (Ref:6) 
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III— KüVKnJvıLAK ?E TiıE liıEAR 

özel ıhtis Komisyonumuzun çalışmaları sırasında araş¬ 
tırma ile ilgili çe şitli kavramlarda memleketimizde bir tanım 
birliğini, varıl;.i,.mış olmasından ileri gelen çeşitli sakıncalar 
dikkati çekmiştir. Yukarıki bölümde belirtildiği üzere, top— 
İlanların hay atında bu aerc-c* ön planda yer almış araştırma 
gioi bir kavran.la ilgili tanım birliğine yarılamadığı için; 
konu ila ilgisi olmayan faaliyet tipleri, doğrudan doğruya 
ilgili Çv.vrelerde idle araştırma ili karıştırılmakta, dolayı- 
silt bu elanda yapılmak isteneli teşvik, düzenleme, programlama 
ve koordinasyon ç' lışıualarının başarı şansı azalmaktadır. 

Komisyonumuz bu hususu önemle tespit ederek araştırma 
/S 

ile ilgili kavramlarda tanım bir Ligine varılması yolunda ciddi 
gayretler sari ...dilmesi gereğine işaret etmekte ve bu konuda 
iürtKİYL uıLıikbkL VE TEKRİİK ' ARaşflKkiA KURUMU* nun görevlendirile¬ 
bileceğini hatırlatmaktadır. 

bununla beraber raporumuzda kullanılan kavramlar çerçeve¬ 
sinde kalmak ve belki de bu çalışmalara başlangıç olmak üzere, 
bazı tanımlar verilmesi zorunlu görülmüştür. (x) 

1. araştırma ile ilgili kavram ve tanımlar: ■ 

a. Temel araştırma 

Uygulamaya yönelmiş herhangi bir amaç sözkonusu 
olmaksızın, un başta, bilim ilanındaki bilginin gelişmesini 
hedef tutan araştırma çalışım sı Temel Araştırmadır. (xx) 

(x) bu tanımlarda genellikle 0EC1) çerçevesinde araştırma ile 
ilgili tanımları tespit t tmek tilere yapılan' ve 1963 Fras- 
cati (İtalya) toplantısı!da OECI üyesi ülkeler tarafından 
ortak metin olarak kabul edilen tanımlar esas alınmıştır. 

(xx) T tüle 1 araştırına sonuçlsı-ından hoifcn bir pratik uygulama 
beklenemez; ancak, ele.ılınan konuda edinilen bilgiler 
zamanla yeni■çığırlar aracak uygulamalara imkân verebilir¬ 
ler. Elektro-rnagneti zrna konusundaki temel araştırmalardan 
elektrik motoru ile dinamonun ve Radyo’nun geliştirilmesi; 
çekirdek fisyonu olayı i zerin* yapılan temel araştırmalara 
dayanarak atom bornoası \t güç reaktörlerinin geliştirilmesi 
gibi. 
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Uygulamalı Araştırma 

Bilim alanındaki 'bilginin geliştirilmesi için yapı¬ 
lan ve bir pratik amaca yöneltilen araştırma çalışnasi uygu¬ 
lamalı araştırmadır. 

c. Geliştirme 

Temel ve uygulamalı araştırmalardan elde edilen 
sonuçların, yeni malzeme, araç, gereç, mamul, sistem ve ima¬ 
lat usullerinin meydana getirilmesi veya mevcutların dada 
iyileştirilm.si yolunda kullanılması Geliştirme çalışmasıdır* 

2» Araştırma Harcamaları il-- ilgili kavram ve tanınlar 

Aşağıdaki harcamalar araştırma harcaması kavramı içinde 
mütalaa odilmektedir. 

a. Sermaye harcamaları: Araştırmada kullanılan tesi¬ 
sat ve donatımın yaptırılması, satın.alınması veya bunlarda’ 

* 

yapılacak önemli yenileme, onarım ve değişiklikler için ya-' 
pılan harcamalar (x) 

b. Araştırmada çalışan her türlü personelin aylık ve 
ücretleri 

c. Sermaye harcaması dışında kalan her çeşit araştır¬ 
ma malzeme, araç ve gereçler için yapılan harcamalar, kitap, 
dergi v«s. ödemeleri 

d. Araştırma yapılarının bakım ve küçük onarım gider¬ 
leri, kira vc faizler, döşcrıe ve mobilya giderleri 

\ 

e. Araştırma ile ilgili elektrik, gaz ve her çeşit 
yakıt giderleri 

(x) Sermaye harcamaları bakımından iki önemli nekta, amor¬ 
tismanın gözönünde tutulup, tutulmayacağı ile yenilemekler 
manialardaki "önemli" ölçüsünün no olacağıdır. GenellikJle 
amortisman hesaba katılmamakta, diğer konuda da işletme¬ 
nin bütünü içindeki Önem ve büyüklük gibi sübjektif 
^ pY’ ^ 0 t* •? v> eğ i p Vı J S ^ Tr - -r* ** ^ r *v* P- ' J"’. v-"' - v» t ^ ^ 



f, Her çeşit İdarî masraflar, ulaştırma, aydınlatma 
ısıtma, basım ve sigorta giderleri.' 

3. Araştırma Personeli ile ilgili kavram ve tanımlar 

Araştırma faaliyetlerinin özellikleri itibarile bu 
işte çalışacak olan personeli, üç grupta düşünmek faydalı olur, 

a) Araştırma yapabilecek kalifiye eleman, 

h) Araştırmaya yardımcı teknik eleman, 

c) büro elemanı, 

a) Araştırma yapabilecek kalifiye eleman: 

bu gruptaki elemanlarda bulunması gereken asgari 
nitelikler şunlar olmalıdır: 

ı. bir bilim dalında asgari üniversite üstü formol 
bir eğitim görmüş olmak, (bu elemanlar da akademik kariyerdeki 
sistem ve kalifikasyona paralel olarak; Araştırma Dipe.ktörü, 
araştırma baş-üzmanı ve Araştırma Uzmanı ve Araştırma Asistanı 
olarak çeşitli sınıflara ayrılabilir,) 

ıı. Araştırma elemanının çalıştığı bilim dalına en uy¬ 
gun gelen bir yabancı dili bilmek. 

ııı. Bilhassa t'.-mel araştırırı..İrada çalışacak olan ele¬ 
manın asgari üç yıl bir bilim adamının nezareti ve denetimi 
altında çalışmış olmak ve çaLışmasını müspet notlarla belge¬ 
lendirmek. j ' 

b) Araştırmaya yardımdı teknik eleman: - ' 

Bu gruba dahil personeli iki grupta mütalâa etmelidir, 
ı. İstatistiksel danışmanlık: 

bu gurup istatistik bilginin toplanmasından bulgu¬ 
ların yorumuna kadar etken Ve yaruımc.ı unsur olarak düşünülmek- 
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tedir. Buna görv Bir araştırmacının bu yönde bir danışmanlığa 
ihtiyacı açıktır. O halde bir' araştırma dizaynının ayrılmaz 
bir parçası olarak, düşünülen örneklerin seçilmesi, bilgiyi ana
liz ve bulguların genelleşmesi gibi safhalarda kullanılacak en 
uygun istatistiksel rrictod ve teknikleri açıklayan en uygun bir 
istatik dizaynı yapılması bu yönde yetişmiş kalifiye elemanla
rın yardımına ihtiyaç gösterir. 

Bunun yanında harekat araştırması, Sistem analizi ve 
Computer programlaması, Sibernatik gibi çeşitli disiplinler 
mensuplarının da araştırma faaliyetine katılmaları gerekebil-
mektedir. 

Bu elemanlarda aranacak olan asgari nitelikler şöylece 
özetlenebilir. 

aa- Bir üniversite öğrenimi üzerine istatistik alanında 
fornıel bir eğitim (Tercihan üniversite matematik dalı üzerine 
kurulmuş bir istatistik çalışması). 

bb- Alanla ilgili bir yabancı dil bilmek. 

cc- Geniş bir. genel kültüre sahip olmak, 

ıı, Teknik eleman: 

Bu gruba dahil olan elemanlar araştırmanın özel bir 
teknik ihtisas gerektiren işlerini yürütenlerdir. Araştırına 
konusu ile ilgili araç ve gereçlerle donatılmış bir araştırıca 
müessesesinde çalışacak olan ve gerektiğinde bu aletleri ona
racak ya da yenisini yapçtcak olan personel bu gruba dahil edil
melidir. Bu elemanlarda aranacak olan asgari nitelikler şöyleoe 
sıralanabilir. . 

aa- Asgari lise veya muadili bir teknik okul mezunu 
olmak. 

bb- Çalışacağı işde t r man yeteneklere sahip olduğunu 
tevsik etmek. 

cc- Çalıştığı makina veya araç ile ilgili asgari altı 
aylık bjr temel ve formel kurs görmek. 

c) Büro elemanı: 
Bir araştırma faaliyeti teknik imkanlar dışında iyi 

organize edilmiş bir büro hizmetim, ihtiyaç gösterir,. Bu 
gruba dahil elemanlar mekanik v fakat Önemli işi görecek 
olanlardır,. Asgari nitelikleri aşağıda belirtildiği şekilde 
olmal ıd ır, 
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i. Lise ve muadili bir okul mezunu olmak, 
ıı. Çalışacağı işte aranan yeteneklere sahip olduğunu 

tevsik etmek, 
ııı. Araştırmaya yardımcı bir hizmet elarak görevin en 

iyi şekilde görülmesi yönünde iki veya üç aylık bir kursa 
veya iş başında eğitime tabi tutulmak. 

* 

Llektrikçi, tamirci, ısıtma, temizlik, beslenme ve ge¬ 
rektiğinde basımevi hizmetlerinde çalışacak olan elemanlar 
bu„sınıflamanın dışında bırakılmıştır. 



'■: ■ ; ■: 

IV- ENVANTER ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA 

Araştırma çalışmalarının bugünkü durumu hakkındaki mü- 
şahadelerin sistematik bir şekilde belirtilmesinden önce, 
T.B.T.A.K. tarafından yapılan envanter çalışması hakkında 
bazı genel açıklamalarda bulunmak ve Komisyonumuzun Araştır¬ 
ma çalışmalarının bugünkü durumu ile ilgili müşahadelerinin 
tespit ve formüle edilmesinde bu envanter sonuçlarından ya¬ 
rarlanılma derecesini belirtmek faydalı olacaktır. 

Türkiye'de müspet bilimler alanındaki temel ve uygulamalı 
araştırma faaliyetini düzenlemek ve koordone etmekle görevli 
Jıulunan T.B.T.A.K., bu görevin yerine getirebilmesinin ilk 
şartı olarak mevcut durumun ayrıntılı bir şekilde tespit 
edilmesi gerektiği gerçeğinden hareket ederek, "Araştırma 
Personeli" ve "Araştırma Kurumlan" bakımından bugünkü imkân¬ 
larımızın ne olduğunu anlamak üzere bir envanter çalışması 
yapmıştır. 

Bu anket çalışması sonucunda Kasım ayı sonunda ‘20 57 

Araştırınca Personeli soru kağıdı ve 2b8 Araştırma Kurumu (Bi¬ 
rimi) soru kâğıdının cevaplandırılması sağlanmıştır. Bu 
rakkamlara göre cevap verme c ranınm birinciler için % 55-60, 
İkinciler için de % 25-30 kadar görünüyorsa da, aslında so¬ 
ru kâğıtlarına verilen cevaplar araştırma alanının daha ge- 

■ -- $ V 
niş1 bir bölümünü temsil et ektedir. Bunun başlıca sebebi, nı. 
Araştırma yapması .muhtemel, bütün kurumlar ve kişilere soru 
kâğıdı gönderilmesi ve bunlardan araştırma yapmayanların soru 
kâğıtlarını cevaplandırmamış elmasıdır. 

Ancak soru kâğıtlarına verilen cevapların tatminkâr olup, 
olmaması bakımından durumu ayni iyimserlikle yorumlamak 
mümkün değildir. Soru kağıtlarını cevaplandıranlar bütün 
soruları her zaman aynı açıklıkla Cı.vaplandıramamişlardır. 
Meselâ soru kâğıtlarından 97 si soruların büyük bir kısmı 
cevapsız bırakılarak iade edilmiştir. 
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Envanter çalışması ile ilgili olarak bir noktayı daha 
Ov.iirt.iok gerekir. Bu çalışma İ.B.İ.A.K. taralından kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere düşünülmüş, soru kağıtlarında 
yur alacak sorular seçilirken, bu ihtiyaçlar gözönünde tutul¬ 
muştur. Özel ihtisas Komisyonumuzun tespit etmek istediği 
hususlar, Kurumun tespit etmek istediklerile bütün noktaları 
bakımından tetabuk etmediğinden, Komisyonumuzun çalışmalarında 
envanter çalışmaları sonuçlarından yararlanma mertebesi bu 
Sebeple de sınırlanmış olmaktadır. 

Bütün bu mülahazalara rağmen, Komisyonumuza verilen 
görevin yerine getirilmesinde T.B.T.A.K. tarafından yapılan 
envante-r çalışmalarından mümkün olan derecede yararlanıldığını 
Delirtmekte fayda vardır. Cevaplandırılmış soru kâğıtları 
Komisyonumuz üyeleri tarafından incelenerek değerlendirilmiş, 
hazırlanan kişisel raporlar tartışılarak Araştırma çalışmalar 
rının bugünkü durumu hakkında belirtilmesi gereken .noktalar ' 
tespit edilmiştir. Envanter çalışmalarından elde edilen değer 
hükümlerinin, Komisyonumuz üyelerinin şahsî bilgi ve-tecrübe¬ 
lerine müstenit müşahedelerini teyit eder istikamette olması, 
bu müşahedelerin daha kesinlik ve güvenle ifade edilebilmesine 
imkan vermiştir. 
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J- kLmLEKET imiZlK aRAşT lalCl İImÜİvISiGUCÜ POTAESİYELİ, 
BU KüNU İLE İLGİLİ MESELELER VE TAVSİYELER 

1,. Araştırma çalışmalarının belli başlı kaynakları 
: Araştırıcı insangücü, araştırma müesseseler!, teçhia&Ç ye 
* Araştırma fonları olarak ifade edilirse, bunlar araS3J»4& 
fr 

rinde en büyük önemle durulması gerekli olan konunun, geren. ' 
yüksek seviyede gerekse bunlara yardımcı nitelikte araştırıcı' 
insangücü konusu olduğu görülür. Zira araştırma çalışmaları, 
mahiyeti icabı, başka her türlü çalışmadan çok daha fazla in- 

büyüktür ki, olayları bir tek sebebe irca ederek izah etmek 
alışkanlığında olanlar, memleketimizin Araştırma çalışmaları¬ 
nın beklenen seviyeye ulaşamamış olmasının tek •sbebini, yüksek 
Seviyede yeteri kadar araştırıcıya sahip olmamamızda görübler 
ve dolayısile çok mikdarda araştırıcı yetişirse mesele kalmıya- 
cağını ileri sürerler, Konu bu kadar basit olmamakla beraber 
yetişkin araştırıcı insangücü yetersizliğinin, Araştırma ala¬ 
nında memleketimizdeki en önemli dar boğazlardan biri olduğu 
muhakkaktır v^ bunun için de araştırma ortamının tesisi büyük 
önem taşımaktadır. Bu sebeple Komisyonumuz bu konu üzerinde 
önemle durmuştur. 

2. T.B.T.a.K. tarafındın yapılan Araştırma Personeli 
envanteri için gönderilen soru kâğıtlarından 2057*sinin cevap- 
landirildiği yukarıda '»Envanter Çalışmalarının Genel Durumu" 
başlığı altınca belirtilmişti. Bu soru kağıtlarının 1580*i 
Yüksek Öğretim Sektörü, 465’i Kamu Sektörü, 12*si de Özel Sek¬ 
töre mensup araştırıcılar tarafmdan . cc vaplandırılınıştır. 

san zeka ve yaratıcılığına bağlıdır.. 

Araştırma faaliyetinde beşeri faktörün önemi o kadar 

üevap v^ren araştırıcıların araştırma alanlarına göre 
çatılışı şöyledir: 

Temel Bilimler 3$9 
Mühendislik 

Tıp Bilimleri 
Tarım 

383 
629 

6^6 
T o p • 1 a m: 2057 

J • » 
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Cevap veren araştırıcıların yaş ortalamaları 
lerde 36,5; mühendislikte ve Tip Bilimlerinde 37»5; Tarımda 
39 ve güiıe'l ortalama 37'dir. 

Cevap veren araştırıcıların sayı olarak yaş aralıklarına 
göre dağılımı şöyledir: 

Aralıkları Temel Bilimler mühendislik îi£ Tarım Genel 

20 - 29 127 90 122 169 50â 
30 - 39 117 142 237 270 766 
40 - 49 89 101 158 150 49 8 
5ü - 59 46 43 70 49 208 

60 - 10 7 42 18 77 

Toplan * 389 383 629 656 2057 

Bu tablolar bilim adamlarımızın genel dağılımı* yaş or¬ 
talamaları gibi konularda kantitatif bazı sonuçlar vermekte¬ 
dir. Bu bilgilere, Bilim adamlarımızın yurt dışında.kalma 
süreleri gibi (ortalaması 35,5 aydır) başka manidar rakamlar 
da eklenebilir. Ancak araştırıcı insangücü potansiyelinin tes¬ 

piti konusunda, sayıdan çok daha önemli olan mesele, araştırı-,.^ 
cıların kalitatif yönden değerlendirilmesidir ki, bu yönden 74 

i 

bir değerlendirme henüs yapılamamıştır. Bu bakımdan Anket cevap¬ 
larının Komisyonumuzun varacağı sonuçlar bakımından yardımı 
sınırlı kalmıştır. Kurumun envanter çalışmalarını geliştirmesi - 
Vı; sonuçları kalitatif yönden de değerlendirmesi taysiyeye • 
şayandır. , . < 

(x) Elde edilen bu rakama bakılarak memleketimizdeki toplam 
araştırıcı sayısının 3500 - 4000 kadar olduğu tahmin edil¬ 
mektedir. Bu sayının yetersizliğini göstermek bakımından 
Sovyet Rusya’da 450 bin, A.B.D,nde 400 bin, Ingiltere’de 
55 bin, Almanya’da 45 bin, Fransa’da 40 bin olduğunu belirt¬ 
mek ve bu sayılaran, bu memleketler nüfusunun yaklaşık ola¬ 
rak binde 1’ ine tekabül ettiğini belirtmekte 'V/yn.a ;tr. 
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3. Bununla beraber Anket sonuçlarının da teyit ettiği 
ad e e tr.ie k mümkündür: genel müşuhadcleri i 

Merrılt in timizd ar„;kırxcı personel sayısı ye-terli 
cL, ildir. . ,rcut personelin araştırma kabiliyet ve imkanları 

yeteri ca, gelişmemiştir. Yetişmiş elemanların memleketimizde 

erimli İmaları vc kendilerinden gereği gibi yararlanılması 
ağlananaö ryından Araştırıcı yetersizliğinin Araştırma calısmala-» 

ana ol oma z etkileri d^ıha da büyümektedir. 
. ■' " ■ :y''* 

Ancak ender de olsa, yetişme imkanı ve çalışma ortamı 
bulan baz Araştırıcılarımızın, zaman zaman uluslararası alanda' 
katkı teş 1 edecek seviyede başarılı çalışmalar yapabildikleri 
gözönürıdt utulursa, bu durumun, millet olarak araştırma ve bi¬ 
lim alanı aki kabiliyetsizdi/ imizden değil, fakat gerekli şart¬ 
ların sağ namamasından ilori geldiğini kabul etmek gerekir. Bu 
bakımaan , 'ekli tedbirlerin alınmasına imkan vermek bakımından 

bu mevcut. rtlar üzerinde daha derinliğine durmak gerekede'ktir. 

I. Yurt İç 

aşl ayrm 

niv. itel 

ar j ç 11 r 

inm .dır 

,du; r.di 

.ra. : i V: 

ni. ece 

S ı U -i. 

;ü- . 

\ 

zl 

1 V no 

fti ■ ■' 

leki Araştırıcı Eğitimi İmkanları 

Bugünkü Durum: 

vraştırıcı insangücünün yetiştiği ve geliştiği belli 
akademik öğretim müesseseleridir. Bu bakımdan 
imizin ve nz::-ri kurumların içinde bulunduğu yart- 
ı yetiştirilme si konusu ile çok yakından, ilgili bu- 

üniversitele rinıizin çözüm bekleyen pek çok meseleleri 
.mensuplarınca da ifade edilen bir husustur. Ancak 

rsitenin bir takım meselelerinin münakaşa edilmedi- 
Araştırıcı yetişmesini etkileyen bazı konulara te¬ 

ni belirtmek gerekir. 

Üniversitelerimiz, uzun yıllardanberi izlenen v . 
l nrm.kte olan hatalı politika .sonucunda, ezellikle 
io.'i ile ilgili alanlarda halen öğretim üyesi oakı- 
Lv şsiz bir d. uma düşmüş bulum:.aktadır. Öğretim 



auroiarı genç ve yeterli elemanlarla beslenmemekte ve bu 
arıun gelecek yıllarda Üniversitenin öğretim üyesi bakımın- 
an bugünkünden daha güç bir duruma ■ düşeceğini göstermekte- • 
ir, T.B.T.A.K- kayıtlarına Müsteniden Plânlama Teşkilâtı 
aralından 1966 programının araştırma bölümüne alınmış bulu¬ 
lan ve ıer fakültenin Prof,, Doç. ve Dr. Asistan sayılarını 
göster , bir tablo durunun vahametini ortaya koymaktadır. 
Bir mi; L olarak İTÜ Elektrik Fakültesi öğretim kadrosuna 
bir göz tacak olursak, bu fakültede 900-1000 öğrenciye 
kar 21 profesör, 6 doçent, 2 doktora yapmış asistan ve 
5 a..iStan bulunduğunu görürüz. Bu duruma göre üniversite 
kaoroj nnm, gelecek yıllarda bugünkü profesör ve doçent¬ 
lerin erini dolduracak sayıda kauar bile genç elemanlarla 
besle odi^i ve acil teabirler alınmazsa gelecekte öğretim 
kadre nnm sayıca bugünkünden daha yetersiz kalacağı kolay- 
lıkl nlaşılmaktadır. Bu durunun başlıca sebebi uygulanmakta 
olan ıtalı ücret politikasıdır. 

Üniversitede araştırıcılık mesleğinin ilk kademesi 
asi;. lık ve araştırıcı o<_ retim üyelerinin kaynağı asistan¬ 
lara Yarının öğretim üyeleri demede olan ve halen üniver¬ 
site. de öğrencilerin yetiştirilmesinde büyük rolü olan 
asıs1 i arın en iyi Üniversite mezunları arasından seçileceği 
tabii r. Bu şekilde seçilen asistan, öğretim üyesi seviyesine 

ikse ek, doçent olmak için, üniversite öğreniminden sonra 
1 az -3 yıl süren, doktora öğrenimi ve doktora sonrası araş- 
r . ılışmaları yapmak zorundadır. Asistanda aranılan vasıf— 

r, retim üyesi oluncaya kadar yapacağı çalışmaların güçlü- 
* ve .ihayet araştırmada yetişmiş bir ilim adamının memleket 
•Ikın ısındaki önemi de gözönunde tutulursa, Akaaemik mesleğe 

ren genç elemanlara, en az baremdnşı ücret ödeyebilen Devlet 
esstseleriyle İktisadî Devlet Teşekküllerinde emsallerine 
rilen ücretler kauar ücretler verilmesi gerekir, ysa, öğre- 
a üyesi adaylımı gibi daha uzun yillar güç ve meşakkatli 



çalışmalar gerektiren bir başlangıçta, asistanlara verilen 
mret, yevmiyeli statü ile kamu sektöründe çalışan sınıf 
.rkadaşından çok az olmak şoyİe dursun, ancak büyücek bir 
partmanm kapıcısının eline geçen ücret kadardır. Bu dununda 
abiliyetli gençlerin asistan olması için ya -kendisinden 
eklemeğe hakkımız olmayan derecede- çok idealist ve bilim 
tşıkı, ya da geçim derdini düşünmemesi için-mirasyedi olması 
azımdır. '• 

karateniz Teknik Üniversitesine eleman yetiştirmek üze¬ 
re Ista bul Teknik Üniversitesine tahsis eüilmiş bulunan 42 
burr carı yalnız bir bursa talip çıkmış olması öğretim üyeliğine 
ne i. .dar az‘raebet olduğunu en açık ve acı bir şekilde göster¬ 
mektik ir. (kof.4) 

Aslında bu sakat ucrut politikası yalnız akademik mes¬ 
leğe rişte değil çok Çoşitli kauemelerde ters etkiler yap¬ 
mak t- r. Aynı sebepten Üniversite öğretim üyesi öğretim göre- 
vind artan zamanında bilimsel araştırmalar yapacağına, bilgi 
ve V Lliyetini gelir getiren müşavirlik ve serbest meslek 
faa] eti gibi alanlarda değerlendirmektedir. Ama bu imkân, 
ya İr. tabiplik, mühendislik gibi uygulamalı bilim dalları 
mtns Lan için mevcut olduğundan, temel bilim dalları için daha 
kötü ırumlar ortaya çıkmakta; bir temel bilim dalında (rrıate- 
mati fikiz, biyoloji vs.) ihtisas yapmak, peşinen devletin 
vere i maaşla yetinmeyi kabul manâsına geldiğinden- gençle? 
meslı seçerken uygulamalı dalları tercih etmekte, sonuç ola- 
ak ; ıel bilim dallarında yetişmiş eleman bulmak gittikçe' 
aha i zorlaşmaktadır. 

Öğretim üyeliğine girişi düzenleyen mevzuat ve bu mev- 
uatı uygulanış şekli dışarıda yetişmiş kabiliyetlerin nni- 
orsioelerim.izde görev almasını teşvik eder durunda değildir, 
ıbancı üniversitelerde profesörlük eden pek çok Türk Bilim 
lamı memleketimize dönseler, üniversitelerimizde Profesörlük 
ıpamazlar. Yalnız Orta Dogu Teknik Üniversitesi bu genel 
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kuralın dışındadır, ancak bu Üniversite de çeşitli kaygılarla 
kendisini kanunen mevcut olmayan kayıtlarla sınırlamak yolun¬ 
dadır. ■’ • 

raştırıpı insangücü kaynaklarımızın'geliştirilmesi 
ba. mından^Üniversite kadrolarının kuvvetlenmesini engelle¬ 
yici bu hususlarda gecikilmeden tedbirler alınmasına ihtiyaç 
vardır, 

b) Memleketinizde çok sayıda ve yüksek nitelikte araş» 
tırıc ; yetişmesini engelliyen maddi faktörleri incelerken, 
en iyileri geleceğin araştırıcıları ve öğretim üyeleri ©lapak* 
bugü :ü öğrencilerin daha iyi yetişmelerini engelleyen fak¬ 
tör 1 r üzerinde durmamağa imkân yoktur. 

Daha orta öğrenimden itibaren müfredat programlarının» 
öğre ileri geleceğin araştırıcıları olarak yetiştirecek H}.te- 
likt alması gerekir. Orta öğrenimdeki bir genç Öğrenimin^ 
norm. süreler içinde bitirir ve lisans üstü bir öğrenim df 
yapa, ı en az 15-20 yıl sonra aktif hale gelebileceğinden, 
genç] e o yıllarda kullanabileceği bilgileri vermek gerekip, 
)ysa n 15-20 yıl içinde orta öğrenim müfredat programlarınga 
e ok ımakta olan ders kitaplarında ileri istikamette aşağı 
ıkar hiç bir değişiklik ve geliştirme yapılmadığına bakarak^ 
ençl' 'imize-değil 15-20 yıl sonrasının, değil bugünün, 15-20 
1 evvelinin bilgilerini öğretmekte olduğumuz görülür. 

Bunun' yanında yabancı dil öğretim seviyesinin gençlere 
bancı literatürü takip ederek gelişme imkânı verecek seviye- 
ve yaygınlıkta olmadığı: bilimsel eserlerin tercümesi yonün- 
programlı ve devamlı bir çalışma da olmadığından, bu durumun 
ştırıcı yetiştirilmesini engelleyen faktörler arasında önem- 
bir yel aldığı da muhakkaktır. 

Aynı şekilde öğrencilerin geceleri de okuyabilmelerine 
an verecek kitaplıklar, medeni ölçüler içinde yaşdma, din- 
ae, boş zamanların değerlenuirmelerini sağlayacak yurtlar 
esişlerin bulunmadığı veya ııiç olmazsa yetersiz olduğu 
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2. Tavsiyeler Vu Tedbirler: 

Yukarı«1 a belirtilen., bu aksaklıkları giderebilmek 
rnırıdan aşağıdaki tedbirlerin alınması tavsiye edilmekte- 

a. 657 sayılı Devlet kaiıurları Kanunu’nun 1 inci 
; esinin 3 üncü fıkrası, Üniversitelerin açtıkları dâvanın 
i yasa m hkomosince kabul edilmesi üzerine iptal edilmiş, 
doiayısil Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının malı 
hüküml r L ımından da bu kanunun kapsamı dışında kaldığı 
kesini -iniştir, bu durumca, esasen Üniversitelerce hazırlan- 
rnakta olduğu bilinen yeni Üniversiteler Kanun tasarısı Üni¬ 
versite c 

ücret, t 
nın aşağ 
saplanın; 

L - di.!.-: 

RU.-İİ, t 
aaha il 

öğretim 

uğraşma.; 
Üeretlei 

oynak ine 

mu 

şe.- 

ve 

ki 

b 

y-

s t 

a za 

de 

riy. 

retim üyeleri vu yardımcıları ile ilgili kadro, 
:ıinat gibi hükümleri de kapsayacaktır. Bu tasarı- 
^ki hususları gerçikleştirecek şekilde kanunlaşması 
lir, 

(1) Asistanlara, 'ir. az, Devlet Personel Kanunu 
nivursitu mezunlarına verilebilecek ücretler veril- 

inat hakları saklı kalmalıdır. Akademik Kariyerin 
kademelerinde de icretlerde, öğretim üyelerinin, 
araştırına d ıs ırda kazanç getirici başka işlerle 

mı a lüzum bırakın a;, t caj': uyarlamalar yapılmalıdır.. 

i t iç-..r. şartlara -uyabilmesini sağlamak bakımından 
.Lven sistemi kabul edilmelidir. 

(2) Üniversitelerdeki asistanlık kadroları bütçe 
•ı ile hiçbir kavd~ tabi tutulmadan ihtiyaca uygun 
ırılmalı; Ünivcrs. .ti d ışındaki kimselere de, doktora 
yapmağı teşvik , m.,ci imkanlar sağlanmalıdır. 

Bu suretle, Üniversitelere veriledek bu bol 
.ard,- yetiştirilen ve doktoralarını yapan asistanların 

sraı yetiştirildikleri Üniversitelerde kalacak,, bir kısmı 
çılan Üniversitelere gönderilecek ve bir kısmı da Devlet ' 
ü ile Özel Sektördeki araştırma rnüesseselerinj besleye- 



Aynı şekilde Profesör ve Doçent kadroları da ihtiyaca 
-.y yun bir şcki.1 tüy artın İma.11 mr, 

(3) Yukarıdaki imkanların ve kendi branşında yeterli 
cyiytdı. ve mıkdarda uygulama imkanlarının saklanmasına paralel 

larak öğretim üyeyLeri ve yardımcılarının faaliyetlerini tamamen 
ğretirn vu araştırmaya hasretmeleri sağlanmalıdır. 

(4) Yeni kurulacak Üniversitelerle henüz kuruluş 
halindi bulunan üniversitelere üstün'vasıfta öğretim üyeleri 
ve asi: n bulabilmek iğin, bu Üniversitelerde görev alacak 
öğı im üyelerine ve asistanlara lojman, munzam tazminat v.s. 
yidı özel avantajların sağlanma' ı zaruridir. 

alımı 

kanun 

V u U 

lıdı. 

rın i 

verii 

edici 

do çer; 

göster 
il el 

ol, 

.ı tedbirlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak bili- 
bi ,'iususü bir defa daha toy it c tmokte fayda vardır. 

ni v er s.i te ı e rin öğretim ve araştırma faaliyetleri yanın- 
görevlerindon biri de öncelikle memleketin ilerlemesine 
tim edecek bilimsel ve teknik sahalarda araştırmalar yapmak 
oruçlarını umumun faydalanmasına sunmaktır. Bu bakımdan, 

Yeni Ürıiımrsit jlore öğretim ü.-resi ve asistan 

rn. gerekli se •■;!;/•, e; ân rau h af asası içi.-, Üniversiteler 
i ak i ş.' utlar uygul '.amalidir , 

(5) Gereken hai_.^rdo d-e-,.rli yabancı profesör, do-çent 
:lardan daha gen m..' öl :üuq faydalanma imkanları sağiarıma- 
lunun için yabancı elaman Kadroları artırılmalı, bunla- 
kiye1 ye gelmelerin;', temin edecek mikdarda Ödenekler 
Li ve dışarıya transfer edecekleri döviz mıkdarı tatmin 
r scv:; yey*- çıkarı? ma* ıdır. 

(6) Tanınmış yaeanoı Üniversitelerde profesör ve 
ıvanını almış ve ilmi araştırma eserleri ile ehliyetimi 
ş vatandaşlarımızın orada geçen hizmet süreleri de 
te geçmiş gibi hesabı katılıp aynı unvanlarla Univcr- 
ıi zde görovlondirilmülori imkanları sağlanmalıdır. 
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iversite-lerdcn yüksek değerde ilmi araştırma mahsulleri 
klemek, çeşitli memleket problemlerine çözümler istemek 
bette milletin hakkıdır. Verimli ilmi araştırmalar ve 
*nun için gerekli araştırıcılar ise ancak t ,hürr,4y,6,^.xs,hy.- 
arld b .denen özel bir ortamda, araştırma için lüzumlu asgat*j[ 

taaddı ş !.ların yerine getirilmesi ile gelişebilir. 

ân ortamı yaratmak üzere ilgili mevzuat gözden geçiri¬ 
liri. a, esasen anayasa ile perçinlenmiş olan Üniversite muhta¬ 
riyetinin en hafif şeki de bile olsa zedelenmemesine dikkat 
edilme dir„ 

, Öğrencilerin daha iyi yetişmelerini sağlamak bakımın» 
ian a:; ıdaki tedbirler alınmalıdır, 

(1) baha ilk ve orta öğretimden itibaren, programlarda. 
jgrur. erin uygulama ve araştırma kabiliyetlerini geliştirecek 

.Iğrc n yere bilim alamndaki üşmelerin intikalini sağlayacak 
düzel ler yayıİmalıdır. 

Bu programların uygulanmasını sağlayacak ehliyetli 
öğretr;. bulabilmek için, öğretmen ödeneklerinin artırılması 
••e lal: ;tuar çalışması yaptıran öğretmenlere ek ödenekler 
ur i İm i imkanları araştırılmalıdır, 

(2) Üniversiteye alınacak öğrencilerin üstün seviyeli 
ala a bilhassa önem verilmelidir. Bunu sağlamak için orta 
•otir n itibaren, yüksek öğrenime devam edecekleri, kabili- 
leri göre, çeşitli kademelerde ayıracak bir sistem gelişti¬ 
reli ancak maddi imkansızlığın bir baraj teşkil etmesi de 
.-nrrıej id ir. 

Üniversiteye giremeyen ve yüksek öğrenime devam 
k ıst yen Öğrenciler için yüksek meslek okulları açılmalıdır, 

(3) Liyakatli öğrenciler*^ y--terli sayıda ve dolgun 
u___ eli öd renim ve araştırma bursları sağlanmalıdır. 

ileri memleketlerde-, araştırmayı teşvik içir başka 
ket vatandaşlarına bile mecburi hizmet yüklemeyen, bursların 

/S 

iiği özönünde tu- larak, burs alan öğrencilerin mecburi 
tler. ni ister Üniversitelerde,, ister Devlet araştırma sek- 
5e varabilmeleri ,*«-• y,be°t o~ •'■ur j n-’ ı itr» 
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( Üniversitelerde öğrencilerin geceleri de okuyabilme¬ 
lerin el rişli kitaplıkların kurulması ön plâna alıngalıdır. 
Unive ite kitaplıkları yüksek öğrenim görmüş mütehassıs per¬ 
sonel yönetimine verilmeli, bunun işin gerekli sayıda, ücret 
bakımım n yeterli kadrolar sağlanmalıdır. 

Özellikle, fen ve teknoloji fakültelerinde kitap ve 
ilmi m. ua satın alınmasını sağlayan ödenekler halen, yeterli 
olmakt şok uzaktır. Bunun artırılması zaruridir. Yabancı 
diller yayınlanmış gerek popüler, gerekse yüksek ilmi değer¬ 
de ese /e mecmuaların getirtilmesinde hiçbir fedakârlıktan 
kaşına imalıdır. 

) öğrencilerin, uygar ölçüler içinde yaşamalarını, 
dinlen; erini ve düşünmelerini sağlayacak şekilde cihazları- 
üırılın. yurtlar, spor ve dinlenme tesisleri kurulmalıdır. 

Yabancı literatürün takip edilebilmesi bakımından, 
b" 'ik < mi olan yabancı dil öğretiminin yetersizliği yuka- 
ı ı tu rtilrrıişti. Bu yetersizlik yalnız yurt içinde değil ■ 
y dı ndaki öğrenim ve yetişme imkânları bakımından da 
t k g lükler çıkarmakta v.e bu güçlüklerin çok pahalıya mal 

kı vadeli tedbirlerle yenilmesine çalışılmaktadır* ûr- 
n, 1 ij-16 sayılı kanun gereğince burslu olarak yurt dışına 
ora yapmağa gönderilen öğrencilere yab^cı dil öğretmek 
bir yıllık ek süre tanınmaktadır. 3000 doktora öğrenci-■ 
ayda bir amaçla 200 0 ödendiği düşünülse, bunun bir yıllık 
eti 7 milyon 200 bin 0 eder. Halbuki bu öğrencilerin gitme- 
nce yabancı dil öğrenmeleri sağlansa, bukadar döviz taşar ruf 

etü, ,ıiş olur. 

Yabapcı dil bilgisi yetersizliğinin etkilerinin gide- 

r >i bakımından aşağıdaki tedbirler alınmalıdır. f 

(i grenim vey< ioktora yapmak üzere yurt dışına öğrenci 
ilmeden önce, adayların yaban :ı dil yetersizlikleri yurt 



- 30 -

(2) Halen, üniversitelerimizdeki yabancı dil öğretimi 
.•eter.li olmaktan çok uzak olduğu gözonünde tutularak üniver¬ 

site öğrencilerinin ve asistanların meslekleri ile ilgili 
;serlerl, araştırma neşriyatını kolaylıkla takip etmelerine 
detecek kadar bir yabancı dil bil;-İsi edinmelerini sağlamak 
üzere Üniversitelerde Yabancı Dil Okulları açılmalıdır. Bu 

okullarda meslek dallarına göne gerekil yabancı dillerde 
kurlar açılmalı ve öğretim bu pıeslJ: dallarına mensup yüksek 
seviy. 1 okutmanlar tarafından yapılmalıdır. Bunun için ünl- 
versjı 'ere gerekil sayıda v>_ ücret bakımından yeterli okutman 
kn 'ol, n verilme İldir. Y.snjı ali ö/retımini verimli bir 

ha getirmek için bu ok-. 1larda ses al., m cihazları il- ; al iç an 
laboratuvarlar kurulmalıdır. 

3ununla beraber, yabancılar tur mır o an Türkiye’de yaban¬ 
cı a ie eğitim yapan üniversite ve Yaksvü. Okullar açılması ve 
idar .dilmesi ya da Türk Üniversitelerine^ veya Yüksek Okul¬ 
lar a eğitimin herhangi bir yabancı dilue yapılmasının millî 
kül ümüzün bakımsızlığı bakımından büyük mahzurlar taçıdıği 
göz nde tutularak, bundan sonra mutlak surette buna imkan 
ver emelidir. (Ref. 4) 

< iençlerde ilrnî araştırma vt icat .işvesini uyandırmak 
ama< la, ''Araştırma1’ aolı, resimli popüler bir mecmua yayın- 
lanr ıdır. 

3u mecmua, yabancı dillerdeki benzer mecmualardan derle- 
:ele yer yer renkli resimler ihtiva etmeli, mükemmel bir bas- 
ı i yayınlanmalı ve çok ucuza satılaoilmclidir. 

e iençlerde ve halkta öğrenme, araştırma ve icat zevkini 
e h< sini uyandırmak amacıyla, dünyanın bugunkü medeniyet 
■-Vİ;. sini belirtecek vasıftaki icatların, âletlerin, lâbo- 
ıtuv.m deneylerinin içler modellerini 3.,tıv.. eaen devamlı bir 
.'Un ve Teknik Sergisi” Ankara’da kımulmULıdır. Ayni, maksatla 
ı aynı zamanda İlmî araştıranlar için gene Ankara’da bir 
T .Tat Turii.i v«_ 1 ol nolo.-’i Uiızmi1' du kurulmalın,ir. 
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Bu iki tesisin kurulmasında, gelişmiş memleketlerin 
yük şehirlerindeki benzer tesislerden faydalanılmalı ve 
niversiteler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Bilimsel ve Teknik 

..raştırnıa Kurumu başta ve ilgili kurumlar) arasında işbirliği 
yapılma :dır,' 

i. Özellikle tecrübî ve teknolojik ilimler sahasında 
araştırma yapılabilmesi için, yüksek vasıflı teknisyenlerin 
yardım şarttır. Halen Üniversitelerdeki teknisyen kadroları 
seyisi yetersizdir ve ödenekler çok düşük olduğundan isteni¬ 
len v ıftâ teknisyen bulmak pıümkün, olamamaktadır. Bu durumu 
düzel M: üzere, üniversitelere gerekli sayıda ve ücret bakı¬ 
mına. yeterli teknisyen kaoroları sağlanmalı ve özel sahalar 
için oancı memleketlerde yüksek seviyede teknisyenlerin 
yeti; rilmesi önemle ele alınmalıdır. 

g Bilimsel araştırma çalışmalarının gerektirdiği bür# 
işler :e zarurî olan sur’ati saklamak ve araştırıcıların 
rutin lerle- zaman kaybını önlemek için yeter sayıda, yaban¬ 
cı di.. ilir ehliyetli memur ve sekreterlere ihtiyaç vardır. 

ier kürsüde veya hiç olmazsa birkaç kürsüden meydana 
Len r enstitüde yabancı dil bilir, bir sekreterin bulunması 
•el.: tedir. halen Üniversitelerimizde kursu oaşkanları ve 
•tit .müdürleri Üniversite ve öğrencilerle ilgili işlerde, 
det ,aireleri ile veya yabancı Üniversite ve teşekküllerle 
ir haberleşmelerde her turlu 'yazılarını kendileri daktilş 
ektedirler. Bu maksatla üniversitelere, yeter sayıda, yük- 

ucretli kadrolar verilmeİldir. ! 

furt ^ışında mi itim ^.mkatdarı • 

m mit ket içindeki müe s s e se 1 e rimi zde yüksek seviyede 
an yetişmesini sınırlayan ve önceki bölümde ayrıntılarıyla 
Lann bulunan çeşitli faktörler gözönünde tutulursa, yurt» 
;aa eı.im konusu daha büyük önem kazanmaktadır.' 

/. 
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bu konunun taşıdığı önem birinci 5 Yıllık Planda da 
espit edilerek plan döneminde burslu olarak yurt dışında 
'000 kişiye doktora yapma imkanı sağlanması öngörülmüştür, 
furt a ışında doktora öğrenimi, bu öğrenimi kendi hesabına 
yapan rr "şahsa ayda ortalama 2.500 ÎL.na kadar bir külfet 
yiH en ğln-e ve bu yükün altından şahsen kalkabilecekler çok 
ma: ıt olduğuna göre, yurt dışında eğitimin başlıca kaynağı 
da , .şitli kaynaklardan sağlanan burslar olmaktadır. 

Devlet hesabına yurt dışında öğrenim konusu memleke- 
timi* . 1929 yılından kalma 1416 sayılı kanunla düzenlenmiş¬ 
tir. kanunun, adayların seçimi, gönderilmeleri, adaylara 
yükl n külfetler ve buna karşılık, sağlanan imkânlar, aday¬ 
lara rurt dışındaki öğrenim durumlarının izlenmesi gibi yön*- 
lort bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamadığı bir gerçektir. Nite¬ 
kim kınına Plânı gereğince yurt dışında doktora için 1100 
kişi rine 1963 vt 1964 yıllarında 163 kişi gönderilebilmesi 
başt oktora yapanlara uygulanan ü<sret politikasının yetersizi- . 
ligi mak- üzere büyük ölçüde, bu kuhühun hükümleri .ve,-uygula¬ 
nışı s ilgilidir. Araştırıcı insangücü kaynaklarımızın geliş¬ 

tiril tini sağlamak bakımından ikinci 5 Yıllık Kalkınma Plân^r^' 
^^...ülkelerinde, doktora yajmış " 

mın önemle devam olunmalıdır. Bu programın uygulanmasında bu 
fa ( aksaklıklar çıkmaması için 1416 sayılı kanunun güniijntygjin 
'tİt na uydurulması gerekli görülmektedir. Bu husus gerçekleş- 
’iiı en bursların bir kısmının Üniversitelere devredilmesi ve 

«der i.ecek öğrencilerin seçilmesi ve gönderilmesi işinin :tama-' 
ı Üniversitelere bırakılması da sağlanmalıdır, i .rt ' 

. , • ,< v* fd 
Ayrıca bu kanunda bilim alanında üstün - kabil^^^İf j 

in ge rektiğinde yurt dışında özel öğrenim 
tek bakımından, 6660 sayılı “Güzel Sanatlarda"fey 
Göst. ren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilesi 
n"a ; aralel hükümler yer almalıdır. 
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- ARAşTIRMA MÜESSESELER!YLE ILüILI MESELELER VE TAVSİYELER 

Araştırma kurumlan ve birimleri memleketimizde genel 
arak yüksek öğrenim sektörü ve Kamu Sektörü İçinde teşki- 

atlanmıştır. üzel sektör çeşitli sebeplerle Araştırma k#nu- 
suna gt ekli ilgiyi göstermemektedir. Bu sebepler arasında 
memleke mizde özel sektörün genellikle araştırmaya kaynak 
ayı cak güçte olmaması, Araştırmanın sağlayacağı imkânları 
mud: x bulunmaması ve esasen kolay rekabet şartlarının şimdi¬ 
lik araştırma yaparak üretimde yeni metodlar uygulamadan da 
bu’müe seselere elverişli kazanç şartları sağlamakta olması 
zikre' lebilir, k ‘ 

Ayrıca memleke t Ira i zda uzun yıllardan beri bilimsel • 
alan. müspet faaliyet gösteren Türk Tarih Kurumu, Türk Dil i 
Kuru Turk Jeoloji Kurumu, Türk Coğrafya Kurunu, Kanser 
Araş maları Enstitüsü gibi özel İlmî kuruluşlar mevcut 
bulu ktadır. Araştırma faaliyetinin tüm olarak değerlendi¬ 
rilin nde, bu kurumlarm araştırma ve yayınlarıyla memleke¬ 
timi. araştırma potansiyeli içindeki önemli yeri gözden 
uzak t almamalıdır. J 

Araştırma çalışmalarının bütününe katkıları derecesi 
'bz t nde tutularak bu bölümde özellikle Üniversiteler ve 

mu 'bbrıJ işinde ttşkllâtlanmış bulunan Araştırma birim- 
rin bugunku durumlara ve meseleleri üzerinde durulacaktır. 

A. üniversiteler Bünyesindeki Araştırma Birimleri 

1. Meseleler: 

Araştırıcı personel yoğunluğu, kalitesi ve teçhizat 
Kınımdan en geniş imkânlara sahip olması dolayısıyla Üniyer- 
celerimizdeki Araştırma birimleri toplam araştırma çalışma¬ 
cımızda önemli bir yer tutmaktadır. Enstitü, laboratuar, 
■um veya merkez isimleri ile örgütlenmiş bulunan bu birjmle- 

genel durumları •f.t/Le özetlenebilir: 
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a) Memleketimizde mevcut Üniversitemizden dördünün 
tâbi oldukları (diğer üçü, ODTÜ, Atatürk ve kuruluş halindeki 
Karadeniz Tekmik Üniversitesidir.) 115 sayılı kanunla değiş- , ; \ 
tirilmiş 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu bu müesseselere 
İdarî statü bakımından en geniş bir Özerklik vermiş bulunmak¬ 
tadır. Aslında bir Anayasa hükmü elan özerklik bilimsel araş- 
tırmala&''îçin elzem kabul edilmek gerekir. Ancak bu müessese- K 
lerin araştırma çalışmaları sırasında kendi aralarında gerekli 31 
işbirliği ve koordinasyonu sağlama konusuna önem vermemeleri, 
Araştırma kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasa., ^ 
dan bugünkü uygulamanın en İdeal şekil olup» olmadığımı düŞpB*^ 
dûrmektedir. Gerçekten üç ayrl üniversitemizdeki döp$ tıp 
kültemize veya beş ayrı üniversitemizdeki beş fen fakültesin© 1 
bağlı enstitülerin ele aldıkları araştırma konuları veya uygu¬ 
ladı Laj*. araştırma programları bakımından- bir 
lüz^ unu hissetmedikleri görülmektedir, 

b) Önceki bölümde belirtildiği gibi sayıca çok yetersi© 
olaı /e öğrencilerin gittikçe artan öğretim işleriyle aşın 
dert de yüklü bulunan öğretim üyeleri araştırmaya zaman ayıra- 
mama adırlar. Bunu© sonucu olarak Üniversitelerimizde, araştır¬ 
ma ğ ;llikle akademik icapların yerine getirilmesi amacı ile 
yapı bilmektedir. Yani belli akademik titrlerin kazanılması 
için ırt koşulmuş tezler hazırlanırken zorunlu araştırma ya- 
nılra.: ua bunun dışında araştırmaya pek zaman ayrılamamaktadır, 
aeak u araştırmalar yapılırken de ekonomik ve sosyal mesele- 
'rin :in çözümlenmesini kolaylaştıracak istikamette konular 
;çme oakımından fazla özen gösterilmediği bir gerçektir. 

Aslında temel bilim dallarında araştırma sonuçları- 
.n kını vâuede uygulama alanına intikal etmesi araştırmanın 
a sen heaefi olmadığından, bu konu-, özellikle uygulamalı 
aştırmalar bakımından Üniversitelerimizin üzerind© gereği,gb 
iar durmadıkları bin konu olarak ortaya çıkma ktad©$** 

m.sün çözüm bekleyen meseleleri çuha çok ekonomik v© sosyal | İp 
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.koni;1 ara dayanırken, Üniversitede yapılmakta olan uygulamalı 
araştırmalarda bu ihtiyaçlara, paralellik konusunun ihmal edil¬ 
mesi karşısında, Üniversite mensuplarını toplumumuzun bugünkü 
ifu 'açlarının gerisinde kalmak ve klasik "bilim için bilim" 
a ışı ile hareket etmekle suçlayanların bu suçlamalarına 
ce,~p vermek güçleşmektedir. 

Bu meseleleri; Üniversitelerin bünyesi içinde, akademik 
özerklik m -üslenmeden, çözümlemek konusunu Üniversitelerimizin 
gecikmeden ve önemle ele almaları gerekmektedir. Bu yapılmazsa 
Üniversiteye dışarıdan müdahale fikri giderek daha kolay savu- ‘ 
nulur : r nale gelebilecek ve bütünü ile düşünülürse, bu durum 
gerek Dilim, gerek Üniversite ve gerekse memleket bakımından 
hiç de hayırlı olmayacaktır, 

2. Tavsiyeler: 

ikanda belirtilen aksaklıkların giderilmesi yönünde 
■erekli tedbirlerin bir kısmı' esasen önceki bölümde 

ş bulunmaktadır. Gerçekten bugün Üniversiteler bün- 
jtcri kadar araştırma yapılmamasını etkileyen fak¬ 
başında, öğretim üyelerinin eğitim görevinden arta 
itlerini araştırma yerine kazanç getirici bir takım 

alınmas 

belirti 

yesindi 
törler.i 

kalan v 

mesleki 

lirse, j. 
yapılırl 
ma imkan 

ma t al. 

gi > n 
hi İma 

i ma 

aaliyetlere ayırmaları hususunun geldiği ■ kabul 
retim üyelerinin ücretlerinde gerekil 

 , 

ı, araştırma sırasında kendi alanlarında uygulasın 
da sağlanatak, bütün mesailerini öğretim ve araştır^Tfî| 
s etmelerini sağlayacak ' tedbirler gerçekleştirilebildi-' 
elenin bu yönü önemli ölçüde çözümlenmiş olacak veya 
a araştırma yapmayan öğretim üyelerinin elinden en 
retleri alınmış çlacaktır. > T''1 

4. Burada asıl önemli konu, Üniversitelerimizde! 
c araştırmalar arasında en azından bir koordinasyon^ 
v gulamalı araştırmaları memleket ekonomisinin geli 
h lerine yöneltebilmenin çakelerini’ bulmaktır. 

şmes 
'Tv. •• 
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Bu koordinasyonu sağlamak bakımından bugünkü mevzua
tımızda .yer alan bazı müesseselerden yararlanılması ne ölçüde 
düşünülebilir? ■ 

Bu müesseselerden biri Üniversiteler 

ve Üniversiteler bünyesindeki araştırma faaliyetini!l|#:kCM)rdiPw^*^ 
nasyonu bakımından bu kurula bir görev verilebilmesi »ete 
özerklik kavramını hiç zedelemeden çözümlemek inkanını verecek* 

cak Üniversiteler arasu kurucun 4936 sayılı Üniversite-
.ınunun 11$ sayılı kanunla değiştirilmiş 13 üncü madde-

alan kuruluş şekli; toplanma prosedürü Ve zamanı ile 
verilen görevler gözöniine alınırsa, bu kuruldan, bugünkü 
te, böyle bir görev beklemek pek mümkün görülememektedir. 
■teler tarafından hazırlanmakta olan yeni Üniversiteler • 
a bu görevi yerine getirmek üzere bir koordinasyon kon^i-
'ulması düşünülebilir. ' ^,;ı. 
niversitelerin Araştırma çalışmaları arasında koordi-
iğlamak ile görevlendirilecek bir başka müessese 
bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu olabilir. Gerçekten 
.'m müsbet bilimler alanında memleketimizdeki temel ve 

.xcu ı araştırmaları teşvik etmek, geliştirmek, düzenlemek 
oo- ne etmekle görevi: oi.duğu gezününe alınır ve Kurumun ka-
org i olan Bilim Kurulu’nun iki istisnası ile Üniversite 

tim üyelerinin teşkil ettiği, ayrıca Danışma Kurulu’nda her 
ersitenin üçer üye ile temsil edildiği hatırlanırsa, Kurumun 
tırmalan koordone etmek görevinin kapsamına Üniversitelerde 
makta olan araştırmaların da özerklik kavramını zedelemeden 
bileceği düşünülebilir. 

Bir başka çözüm yolu olarak da, Matematikçiler Derneği, 
İeoloji Kürurnu gibi bazı dernek 've kuruınların. ilgili 
arı isiplinlerde, üyeitri olan araştırıcılar vasıtasile 
bir -ordinasvonu sağlayabilecekleri düşünülmüştür. 

tir. A 
ler K 

sindt 

kuru': 

şekl 
Unive 

kanur. 

te si 

nasyo; 

Türkiy 
A. 
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Komisyonumuz hatıra .^len 
İlerin dikkatine sunar. "?^v. 

Bi Kamu Sektöründeki Araştırma Birimleri 

1. '"Meseleler. 

Bu bolümde yer alan araştırma birimleri, ya. 
lıklar veya C*enel Müdürlükler içinde o bakanlık veya genel •; ^s$35f 
müdürlüğün görevine giren konularda bağımsız enstitüler şek¬ 
linde araştırma yapmak, ya da Maden Tetkik ve Ar$»& s 

bveya Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi-İİIİI 
bir alanda fakat daha geniş amaçlı araştırmalar yapp|^'j;^e<!^3 
kurulm; Lardır. /'?<**' 

* .■■v/P 

uu sektördeki araştırma kuruluşları ile ilgili genel 
müşaha Ler aşağıda özetlenmiştir. 

a) Kamu sektöründe kurulmuş bulunan araştırma birim¬ 
lerini oğu, kuruluşlarından bir süre geçtikten sonra aşağıda 

A 

açıklar sebeplerden aolayı rutin hizmetlere boğulmakta, aslı 
görevle olan, araştırmaya ayırdıklan ■ zaman gittikçe azal¬ 
mak t adı Bir başka ifade ile sırf araştırma yapmak için Kurul¬ 
muş bu 'imler, araştırmayı üretim çalışmalarından .veya rutin 
kan-*-rol ; deneylerden kalan zaman içinde, bir yan faaliyet 
D k . ar duruma gelmektedirler„ 

İ5] Genellik!-; rn-ar/:.... ketimizde araştırmanın önemine samimi 
c k i .nmış'yüksek seviyede idarecilere çok ender olarak rast- 
j lığından, bu birimlerin çoğu bağlı oldukları'teşkilat içinr 
c diyetlerini kaybederek şeklî bir mâhiyet almakta^ 
i çalışan elemanlar teşvik görmediğinden ve■ araştırma soıiu§*j$ 
1 :ikkate alınmadığından bir süre sonra yaratıcılık nitelik- 
J. kaybetmektedirler» ... 

c) Devlet Sektöründe araştırıcılara uygulanmakta olan 
tatüsü de, ehliyetli ve kabiliyetli elemanların, araştı- 

ı ı, neticilik veyu icr ıcılığa tercih etmelerini teşvik 

./ 
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r durumda değildir. Bugün devlet sektöründe çalışan araş- 
mıacı personel diğer hizme-tlorde çalışan personelle hemen 
men aynı maddî imkana sahip olmakla beraber, manevî yönden 

-e gelecekleri bakımlarından durum aksi yönde bulunmaktadır. 

Yüksek tahsilini tamamlamış ve devlet sektöründe çalış¬ 
mak isteyen bir kimse için, araştırma hizmetlerinde görev al¬ 
mak genellikle cazip olmamaktadır. Buna sebep, İdarî veya tat¬ 
biki hizmetlerde çalışan personelin meslekte nu'.ddi yönden daha 
çaBuk ilerleme ve manevi yönden daha fazla tatmin imkanlarına 
sahip labilmesidir. Diğer'bir sebep olarak da, devlet sektö¬ 
ründe .areci ve tatbikatçı olarak çalışmanın, ilerde serbest 
hayat atılacaklar veya özel sektörde çalışacaklar için bir 
mektt durumunda olmasıdır. Araştırmacı olarak yapılacak ça¬ 
lışma rm muayyen konularda derinlemesine olmasın# 
idare ve tatbikatçı olarak yapılan çalışma genellikle 
lnmeti pek çok konuyu kapsamakta, dolayısile bu şekilde yetiş¬ 
miş p sonele muhtelif görevlere intibak imkanını sağlamaktadır* 

Devlet Memurları Kanunurnun İMart 1966’da yürüklüğe gi¬ 
recek ıkümleri de ücret bareminin en üst kademelerini yönetici- 

re .rmış. bulunmaktadır, 
; g;> -Mi 

i) Araştırma zamanımızda elverişli ortam içi^^ 
iışı. adırf Bu alahda verimli çalışmalar yapabilme^ >şı 
a ör i, insangücü, teçhizat, malzeme ve amil kayn%lf|8W 
a kr ik sayıyı aşan Ölçülerde ve belli «jerkezlerde J&ğışg 
’ yapılması ile mümkündür/ Bunun yanında Araş’tırma’kdiesî 
M arasında gerek se'ktör içinde, gerekse sektörlşr arası 
ı bir işbirliği de elzemdir. Oysa kamu sektöründeki Araktır- . 
birimleri genellikle kritik büyüklüğün altında ve çok dağa/* 
durumdadırlar. Bu dağınık bi-rimler arasında., koordinasyç^ r 

lamak yönünde etkili bir çaba gösterilmediğinden, dağın ik- . 
m s ıncalarını bir ölçüde de olsa giaermek mümkün olmamak- 
ır. 



Gerçi 17.7.1963 gün ve 27# sayılı kanunla kuruİnuiş 
nan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu*nun başlıca 
kurul -.ş amacı ve görevi, memleketimizde müspet bilimlerle ilgii,,3T:v| 
temel ve uygulamalı araştırmaları düzenlemek ve koordone etmek»- 
tir. Kurum bu görevi gereği gibi yerine getirebilmek işin mevcut 
dururnu f'espit ve bir araştırma politikası tayin etmek yönünde 
çalışm: ra da başlamıştır, ancak henüz bu Kurum, araştırmaların 
memlek ölçüsünde koordinasyonu yönünde etkili bir çalışmaya 
girişn ği gibi, bu konudaki hazırlıklarını tamamladıktan son¬ 
ra da -uluş kanununun verdiği yetkilerin koordinasyon ve düzen¬ 
lemeyi ığlamağa yetişip, yetişmeyeceği şüphelidir. 

:nun yanında kaydedilmesi gereken bir husus, mevcut 
koordı yönsüzlüğün sakıncalarının anlaşılmağa başlanarak 
çeşitl -akanlıklar bünyesi işindeki araştırma çalışmalarının 
yenideı üzenlenmesi için gayretler gösterilmekte olmasıdır, 
du arat en yaygın ve dağınık araştırma teşkilatına sahip bakan- 
.1 arc Tarım Bakanlığında, hiç olmazsa Bakanlık bünyesi için- 
c ırn 1 düzeltilmesini sağlayacak gayretler göze çarpmaktadır, 
i Aı .1ar çerçevesinde carırnsal araştırmalar alanının ayrın- 

bi nvanteri de h a zır 1anmak tadır. 

e) komi e ıce t- imi zd e araştırma çalışmalarının sektörlere 
genel hedefleri tespit ecilmemiş bulunmaktadır. Bu böyle 
a mevcut araştırma ünitelerinin genellikle belli hedeflere 

\ 

düzenlenmiş araştırma nrr.gramlarına sahip olmadığı görülmek- 
. Bunun sonucu-olarak bu ünitelerce ele alman araştırma 
arı, belli bir programın bir bölümü olarak değil, çok defa 
ser 1 başındaki şahısların şahsî ilgileri istikametinde 
lekt ir. 
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Aslında araştırmadan elde* edilecek sonucun başlangıçta 
kestirilmesi mümkün olmadığından ve işin başında 

rülen konuların aradan \mm • za«M^ğge< 
rme-si çok defa mümkün olduğundan;' ;araştirm4'^^^'^l| 
'gulanır, şununki uygulanmaz, öyleyse bunu yapallm* 
.yalım diye tefrik etmek doğru?değildir. Ancak Bakanlıklar 

bünyesi İçinde, kamu görevleri ile ilgili bir takım müşahhas 
meselelerin çözümlenmesi yolunda araştırmalar yapmak üzere 

kurulmuş Araştırma birimlerindeki -büyük ölçüde proçşpp0l3$v 
lıktan ileri gelen- ihtiyaçların karşılığı"olmayan'könülarda ; ?" ] 
araştırma yapma eğilimi, Araştırma çalışmalarına inanmayan, ' ^ 
bu“çalışmaları bir fantazi gibi gören ve göstermek isteyenlerin 
iddialarını cevaplandırmağı güçleştirmektedir. 

f Bir başka önemli konu da Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plâ¬ 
nına; urulması öngörülmüş bulunan Ekonomik ve So.syal, Bilimler 
Araşi 'ma Kurumu'nun hala kurulmamış ve adeta bu konunun unu¬ 
tulun. olmasıdır. Memleketimizin aktüel meselelerinin çözümlen¬ 
mesi az fen ve teknik alanında olduğu kadar ekonomik ve sos¬ 
yal i imler alanında da yoğun araştırmalar yapılmasını gerek¬ 
tiril n-bu konunun ihmal edilip geciktirilmekte olması, yöne¬ 
tim m anizmasmın yüksek seviyelerindeki yöneticilerin araş¬ 
tırma içtenlikle inanmış olmadıkları yolundaki kanaati teyit 
etmek ye kuvvetlendimuktedir. 

isaca belirtmek gerekirse, araştırma çalışmalarını, mem- 
et zin çözüm bekleyen meselelerine çözüm getirecek yönde 

enu ıek ve yönlendirmek için m^ilî seviyede arafi 
mı tayini ve müesseselerin de bu politika cerceYesl,! 
larının hazırlanması, araştırma konularının’seciminde pollfrj 
ve programla ra uygunlu;' an göz önünde tutulması, bu uvgunluftu 
ştırma kaynaklarının tahsisinde, kullanılmasında vc cahıgma-. 
m izlenmesinde denetleyecek bir düzenin eksikliği hisscdil- 
tedir. • 
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2. Tavsiyeler: 

Yukarıda belirtilmiş olan aksaklıkların giderilmesi 
bakımından aşağıdaki tedbirlerin gerçekleştirilmesi tavsiye 
edilmektedir».- 

a. Kurulması bu kadar yıl birtürlii gerçekleştirilen 

memiş ol en "Ekonomik ve Sosyal bilimler Araştırma Kurumu11 

derhal kurularak çalışmalara başlaması sağlanmalıdır. 

b, Araştırma çalışmalarını memleketimizin çözüm 

bekleyen meselelerine çözüm getirecek yönde düzenlemek üzere 
milli sev i yede araştırma politikası tespit edilmelidir. 

Bu konuda 278 sayılı kanunla görevlendirilmiş ; 
bulunan ' .rkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu başlamış 
bulunduğ hazırlık çalışmalarını Araştırma ile ilgili bütün 
Bakanlık e kururnlarm yakın işbirliğini de sağlayarak hız¬ 
landırma iır. 

*, Ancak Kurum her konuda, her sektörde, eh uzman 
kimseler^ 1 müteşekkil ekipleri bünyesinde toplayamadıkla" 
Araştırnu alışmalarını programlamak ve koordone etmek gibi 
bir görev yüklenmesi halinde,. Kurum ile, araştırmayla ilgili 
diğer kur uşlar arasında birtakım anlaşmazlıklar doğabilir. 
Diğ* tar tan Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu koordinatör 
ola bü^ A faydalar sağlayacak durumdadır.. Bu bakımdan Bakan¬ 
lık n k.ndi araştırma koordinasyon komitelerini kurmaları ve 
bu teler tarafından tavsiye edilen araştırma programlarının 
teş _ gayeye en iyi şekilde yönelmeyi sağlayabilir. Bu amaçla». 

(1) Gerek araştırma politikasının t ayin, v.e t* spi ti, 
ger bu politika çerçevesinde programlaştırılacak araştırma-' 
lar ygulanmasında koordinasyon sağlama bakımından T.B.T. A.K,,. 
ile .rliği yapmak üzere gerekli yetkile donatılmış "Bakanlık¬ 

lar 1 Araştırma Koordinasyon Komitesi” kurulmalıdır 
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( (2) bakanlıklar teşkilatı içinde bütün araştırma 

birimlerinin çalışmaları arasında koordinasyon sağlamak ve 
bakanlık dışındaki yetkililerden de. yararlanarak çalışmak 
ü?< ne birer "Arana rma Koordinasyon Komitesi" kurulmalıdır t 

d. Çok dağınık araştırma ünitelerinin perşopel 
malî kaynaklar bakımından ortaya çıkardığı, jaefelel 

inlenebilmesi, bu çalışmaların veriminin artırılabilmesi ' 
* u 

b ımından bu gibi dağınık birimler elden geldiği kadar "Bölge' 
Ai’aştırma^Enstitüleri" şeklinde birleştirilmelidir. 

Devlet Sektöründe- kabiliyetli elemanların yönetici¬ 
lik y mda Araştırmacılık mesleğinde de kariyer yapmalarına 
imkân . ağlamak bakımından aşağıdaki tedbirler gerçekleştiril-, 
raelidir. 

(l) Devlet Memurları kanununun 36 ncı maddesi bilim¬ 
sel ve knik sınıfların, dolayısile araştırıcılık sınıfının, 
ihdası' da irr.Kan verdiği halde, kanunun ilk uygulama yılında 
batı r anlıklarla ilgili olarak böyle bir sınıf ihdas edil¬ 
mediği ılaşılmaktadır. Araştırıcılığın ayrı bir bir mesleki 
sınıf ;rak düzı-nlenmesi ve ücret bareminin yüksek kaderoe- 

lerunt âş e bil: a e imkanı suğl a nr.ı alıdır» 

) Dış incinle ket İt r ie_ benzeri müesseseler!e sta.j vapma 
imkanl. ve bu elemanlarla en az oraca kendi 31 v i y e s i-n d e k i 

perşorr eadar maddi imkân sahibi olmaları s .-..e,.,.anmaliüır, 3ugür. 
çeşitla oynaklardan sağlan ar. burslar yardırril- veya memur 
o de taş transferi sur itile yabancı memlekete gönderilen 
i. ni , orada ancak bir talebenin maddi imkanına sahip ol'a- 
: kt dolayısile karşıla:tıkları geçim at-ro.;. ilmi çalış¬ 

tır. nemli derecede e: gt ou rakımdan burs 
es yeniden gözuen geçirilmeli ve burstan istifade ede¬ 
re ittikleri memlekette Türkiye’deki İçtimaî durumuna 
k y kın bir yaşama seviyesi sağlanmalıdır. 
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(3) Yüksek öğrenimi müteakip kabiliyetli elemanlara 
burs verilerek, Üniversite içinde araştırma projelerinde 
çalışmalar!" -sağlanmalı ve böylece Üniversitede araştırma iş¬ 
lerinde yetişmiş elemanlardan devlet sektörünün faydalanma 
imkanları yaratılmalıdır 

C„ özel Sektördeki Araştırma Birimleri 

Raporumuzun önceki bölümlerinde, memleketimizde 
özel sektörde yer alan iktisadı teşeobuslerin araştırma çalış¬ 
maların;. gereği -.r önem vermedikleri belirtilmiş bulunmak¬ 
tadır, 

kalite 

gelişti 
üretim r 

mak yo.l 
sebebi 

1arının 

olmamale 

selere a 

eut ret 

ak 

^ün bazı imalat firmaları hariç, özel sektör, rutin .. 
ıtrollori ve testleri dışında imalât kalitelerini 
k veya yeni mamul cirleri meydana getirmek, mevcut 
odlarını gelişilmek veya yeni üretim metodları bul- 
a hemen hiç araştırma yapmamaktadır. Bunun başlıca 
L sektör firma!.arının genellikle, araştırma çalışma- 
sektireceği önemlice harcamaları finanse edecek' güçt; 
ve şimdilik elverişli 'rekabet şartlarının bu- müesse- 
tırnanm sonuçlarına ihtiyaç hasıl olmadan da mev- 
kalite ve seviyeleri ile pldukça 
olmasıdır, ' 

ra 

ha 

mc 

U' 

am 

Cj 

la 

ncak-özellikle Ortak Pazara girişimizle ilgili ola- ' 
sel ,-ktör kendisini uluslararası rekabet şartlarına 

ima lir. Mesele bu hazırlamanın, zorlu devrelerin gel-, 
n önce olması,' özel sektörün araştırmanın önemine bugün- 
runaoıcur, . , 

buna yardımcı olmak üzere özel sektörün araştırma 
lo yapacakları yatırımlarda -6cnol yatırım indirimi 
iı altında da olsa- yatırımın tümü için indirim uygu- 

öi 'tırraa kurumlarfna vey: Üniversitelere yaptırıla- 
1 .ı : ar karşn.l.ı j i öch.-nuıa.! ücretler bakımından da 
v, M ıı indirim uygulanması düşünülebilir, , 

a. ıca özel s ek t. örün kendi konuları ile • ilgili ilim 
i .t ögrencij.ere burs sağlaması gibi faydalı metodların 



VII. ARAşTIHiU TEÇHİZATI _Lx rLelLI MESELELER VE TASVIYELER 

1. Meselelor 

a) Araştırma çalışmalarının önemli unsurlarından blri- 
sinin de araştırma teçnizatı olduğu muhakkaktır. Beşerî bilim¬ 
lerle ilgili araştırmalarda de-ilse bile müspet bilimler ala¬ 
nındaki temel ve uygulamalı araştırmalar, konusuna göre deği¬ 
şen çok çeşitli tecrübe tesisatı ve laboratuar malzemesini 
gerektirir. 

Memleketimizde oldukça yaygın bir kanaat, araştırma 
çal - şmalarınm gelişmesini engelleyen başta gelen faktörlerden 
bir in araştırma teçhizatı noksanlığı olduğu yolundadır. Mu- 
hak k ki, bu görüşte hic gerçek payı olmadığı ileri sürülemez, 
ane meselenin gerçek yiizu nedir, bunu tespit etmekte fayda 
var' r. Zira özellikle son-yıllarda, gerek iç kaynaklardan 
taht s edilen fonlarla gerekse teknik yardım kaynaklarımdan, 
küçüı.ısenemiyocek kadar araştırma teçhizatı temin edildiği ve 
buna rağmen bu konudaki ihtiyacın karşılanmamış göründüğü de 
oir gerçektir. 

Yukarıdaki bölümlerde araştırma yapmak için gerek insan 
ücü, 'gerekse teçhizat bakamından kritik mikdarı aşan yoğunlaş- 
ıaların gerekli olduğuna işaret edilmiş, buna kapşılık me:mleke- 
imizdeki araştırma organizasyonunun böyle bir yoğunlaşmaya 
.akan vermeyecek kadar dağınık olduğu belirtilmişti. Bu bakım¬ 
ın burada teçhizat yönünden, olduğundan daha fakir bir'durumda 
irünmemizin sebebi olarak, bu dağınıklık konusuna bir defa 
ıha işaret etmek yerinde olacaktır. 



'V '^HŞMj 
Bir İkinci nokta araştın Ollarımızdaki, çok kıymetlfyjjf^ 

çok nadide araştırma araç ve gereçlerine, hemen el altırçda 
bulunduracak şekilde, sahip olma eğilimidir. T.B*T*A*K* 'f4 İ||HH 
tarafından yapılan anket çalışmasında "teçhizat yokluğundan' öl 
yapamadığınız araştırmalar varsa bunlar için gerekli teçhizat "'v!1 
nedir?" şeklindeki bir soruya verilen cevaplarda, talep edilen 
yeni teçhizatın gümrüklenmemış maliyetleri toplamı yaklaşık 
olarak 50 milyon Tl. aır„ Ve bu rakkamm, ancak ankete cevap 
veren ‘^25-30 nispetindeki araştırma biriminin talebi olduğu 
ve % 95*inin döviz karşılığı temin edilebileceği gözden uzak 
tutulmamalıdır. Bu talepler arasında müteaudit elektronik 
mikroskop, elektronik beyinler ve daha başka pek' çok pahalı 
cihazlar ve teçhizat yer almaktadır. 

Bu gibi teçhizatın değil Türkiye gibi Araştırmaya 
tahs edebileceği kaynakları son derece feı.nırlı bir memleket 
bakı ıdan, fakat başka memleketler bakımından da, eğer bir 
şehiı ; bir taneaen fazla bulunursa lüks ve israf olduğunu' 
kabu tmek gerekir. Oysa şimdiden Ankara’daki tam kapasite 
ile 1 lanılmayan elektronik beyin sayısı 4’ü aşmıştır. İki 
müesa e de .getirtmeğe çalışmaktadır. , 

Bunun yanında mevcut bazı çok kıymetli teçhizatı da 
kulla p değerlendiremediğimiz bir vakıadır., Ankara Rüzgâr 
Tüneli buna misal olarak gösterilebilir. 

Komisyonumuz Araştır ma teçhizatı konusunun bu durumu¬ 
nu gözönünde tutarak, memleketimİzdeki bütün araştırma müesse- 
°p İs hini içine alan cıadî v <. eksiksiz bir tarama yapılarak 

;cut araştırma teçhizatının ayrıntılı bir envanterinin yapıl¬ 
dım gerekli görmekte, pahalı teçhizat taleplerinin o takdirde 
a bilerek değerlendirilebileceği kanısında bulunmaktadır. 

b) Bilim kitapları konusunda da aşağı yukarı yukarıda 
belirtilene benzer bir durun vardır. Eksiklik daha ziyade bu 
konuda millî bir dokümantasyon merkezinin bulunmayışmdadır. 



T,3,14h,K. millî bir dokümantasyon merkezi kurmak yolunda 
çalışmalar yapmaktadır» toylu bir merkez kurulursa yabancı 
literatürü, ! ^nliyografyayı t,imin etme gayretlerinin daha 
merkezî ve 'dolay mile tutumlu bir şekilde karşılanması mümkün 
olabilecektir. 

e) Araştırma teçhizatı ile ilgili bir başka önemli 
konu olan t. çili e a t satın alma ve ithali ile ilgili bezdirici 
formalit» i e r konusu üzerinde Araştırma fonlarının harcanma 
usulleriJ 

aşagıüa 

d. .mı m 

ı :L J; şi d i bölümde durulacaktır, 

tavsiyeler: 

Araştırımı teçhi:eti ile i iyili olarak Komisyonumuz 
tedbirlerin gerçekleştirilmesini tavsiye etmekteni: 

aPah e 1.1 teçhizat taleplerinin değerlendirilmesi 

, m- ;ı: 1 . ketimi :;m ki a raş ti nım, teçhi; at en ın , bütün 

^i. aş t ıı ile ilgili kurumlar ı içine alacak şekilde eksiksiz 

ve ayrı iı bir envanteri ha z.ırlanmalı ve pahalı teçhizat 

taleplee i n karş ılanman mda , mevcut teçhizatın kapasite ve 
kalite,' \ ; nd e ti y e t e r 1 i kİ c ri gözönünde tutuımalıdır. 

) Üniversitelerin ve Kutnu Araştırma Kuramlarının 
o i ı İ İt pl e ri ni n karş il: nmasında ödenek, döviz tahsisi, 
gi h yiıkl -m sağlanmal ,ls 11% 

) 1.t. ı.k,K. te.riı. metan, y., o. e ı c s memleketlerde 

İL fyayınlanmayan bilimsel tebliğleri, araştırma 
s .sır;ı, İs. i'tdrlü bibliyografyayı temin ötmek üzere kurul- 
m -i'-i r '.aştırılmış bulunan bilimsel ve Teknik dokümantasyon 

m_ i * nl  memleket ölçüsünde Hizmet amedecek Şekilde gecik¬ 
en ' e r ç t k 1. e ş t i r ilme s, i _ sag Laıum ı]_ _ı.;'r. 

/ 
i / 
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VIII- AhA^TTi ViA FON UR- İLE İLGİLİ MESELELER VE TAVSİYELER 
1- Araştırma çalışmalarına tahsis »dilen fonların mik¬ 

tarı, bu fonların kullanılma usulleri, yerine kullanılması¬ 
nın denetimi konuları, araştırma çalışmalarının gelişmesi 
i1o çek yakından ilgilidir. 

.bilindiği gibi Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, plan 
döneminde 196i fiatları ile toplam olarak 1 milyar lh-2 mil¬ 
yon TL. araştırma harcaması yapılacağını tahmin etmiştir. 
Her yıl için eşit miktarlar harcanacağı kabul edilse, bu rak¬ 
kam yaklaşık olarak yılda 230 milyon TL. etmektedir. Anoalc 
bu rakkam plânının dengelerine dahil bir rakkam değildii*, 
Bunuo sonucu olarak yıllık program tahsisleri yapılırken 
Araştırmaya bu miktar bir ödenek ayrılması bir zorunluk ola¬ 
rak ortaya çıkmamaktadır. Buna rağmen acaba gerçek durum, 
yani araştırmaya ayrılan yıllık fonların tutarı nedir? 

Memleketimizde araştırmanın önem ve faydası bugün bil» 
fam olarak anlaşılmadığından, araştırma için daima finansman 
güçl u mevcut olmuştur. 

icraatçılar için genellikle yatırımın fiiliyata inti¬ 
kali ıs olmuş, fakat bunun en rasyonel şekilde gerçekleşme¬ 
si b endişe konusu olmamıştır. Rasyonalizasyonun önemi be- 
nims< aeyince, bunu sağlıyan unsurlardan biri olan araştırma 
işle/ için bütçelerde para ayırma ve bunun tahsisi için ge¬ 
rek . Liye Bakanlığı nezdinde ve gerekse parlamentoda teşeb¬ 
büste -«ulunma hareketleri ya hiç olmamış veya çok cüz'î kal- 

ştı Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulmasından sonra 
• run. draz değişmiş, yatırım projelerinin Devlet Plânlama 
~*şki *tı tarafında/: vi/ . e "ilmesi vt araştırma işle¬ 
nin ou teşkilâtça benimsenmiş elması, devlet bütçesinden 
aştırma çalışmalarına eskisine nazaran daha fazla yatırım 
ıpma imkânını sağlıyabilmiştir. Takat Devlet Plânlama Teş¬ 

kilâtı ile araştırma yapan levlet daireleri arasında çok : 
defa görüş birliği sağlanamadığından bugünkü durumun da 
'leal olduğu kabul edilemez. 
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Devlet Plânlama Teşkilâtında araştırma hizmetlerine, 
yatırımların bir .yüzde s inin, ayrılması prensibi hakim bulun¬ 
maktadır. Devlet dairelerinin araştırma hizmetleri ya direkt 
elarak kendi yatırımlarını veyahat. da bütün sektörlerin yatı¬ 
rımlarını kapsamaktadır. Meselâ Devlet Kara Yollarının araş¬ 
tırmaları genellikle kendi yatırımları ile ilgili iken Tarus 
Bakanlığının araştırmaları bu sahada bütün sektörlerin yatı¬ 
rını! rı ile ilgilidir. Di^er taraftan araştırma konuları ile 
ilgili projeler ya küçük ünitelerin çok sayıda tatbiki veya 
yatırım miktarı ayni olmakla beraber tek bir üniteden ibaret¬ 
tir. Bu durumda da araştırma için ayrılabilecek para mikta¬ 
rı tabii olarak farklı olacaktır. Bu gibi hallerin mevcudi¬ 
yeti neticesinde Devlet Plânlama Teşkilâtı çok defa araştır¬ 
ma p jelerini tam elarak değerlendirme imkânını'bulamamakta 
dola sile ya araştırma hizmetleri istenen istikamete yöne- 
iernc -te ya da faydanız çala amalara yol açmaktadır. 

'„B,T,.A...K„ 1964 yılında Araştırma Çalışmaları için har¬ 
cana -^plam ‘onların miktarını tespit etmek üzere bir tara¬ 
ma ç- şması yapmıştır. Belirtmek gerekir ki, elde ‘edilen 
raide;, n kesinlik ve güvenirliği konusunda bizzat Kurum yet¬ 
kili! i de tereddüt ifade etmektedirler. Aslında bulunan 

:ka n fiilî araştırma harcaması değil, daha ziyade araş- 
’ma iı altında yapılan harcamalar olarak nitelenmesi gerek- 
i lirtilmelidir 

a çalışmanın sonuçlarına göre 1964 malî yılında araş- 
'ma harcamaları toplam olarak (Kamu ve Özel Sektör) 2**7: ail».. 
ı TL„ olarak tespit edilmiştir,, Rakkamm güvenilirliği 
kında bir fikir vermek bakımından, araştırma amacı ile, 
ulmuş teşekküllerin bütçelerinin tamamının bu arada MTA’nın 
6 milyon TL. lık bütçesiyle EÎE'nin 31 milyon TL„ lık büt- 
inln bu rakkatna dahil olduğunu ,ayrıca Tarım Bakanlığına 
lı araştırma müessesesi giderler inin-büyük bir kısmı döner 
rıay n karşılanmakla beraber- 75 milyon TL. olarak alındı- 
t b 'tmekte fayda vardır, Böylece yukarıya doğru bir 
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Lktar hata payı kabul etmek gerekeceği gibi, bazı araştırma 
ırgamalarının kavranamamış olması dolayısile aşağı doğru 
a hata payı kabul etmek gerekir. Ayrıoa araştırma harcamal¬ 
arı kavramı olarak genellikle kabul »dilmiş ve kullanılan 

İLr kavram da mevcut almadığından, başka bir ifadeyle bazı 
airelerin araştırma harcaması saydığını, başkası sayma- 
Lğmdan toplanan rakkamlara güvenmek daha da güç olmaktadır*- 

El’de mevcut tek rakkarn olm'sı dolayısile Türkiye'nin 

yılı araştırma harcamalarını 2U-7 milyon TL. kabul eda^r- 
l&k, 106b yılı G.S.M.H.'sı, 66 milyar CeO milyon TL. olduğu- 
a göre, araştırma harcamalarının G,S.M.H.'ya oranı binde 
yT olrnakt ır, Bu bran aynı yıllar için Kanada'det binde 
^veç'do ndo 10, Belçika'da binde 12, Batı Almanya'da bin- 

15, Fra dda bindo 17, İngiltere'de binde 25 ve Amerika 
eşik I .etleri'nde ise binde 35 kadardır. Bu karşılaş- 
a ilk ıışta memleketimizde Araştırmaya ayrılan fftnla* 
/eters olduğu kanısını vermektedir. 

Aneaî u yeterlilik ve yetersizlik konusu kanaatimiz- 
ndaj olay hükme bağlanacak bir mesele değildir. 

:• a a eğer Araştırma yapılması için tahsis edilen 
i.rt ım başka maksatlarla meselâ rutin testler ve de- 
ey \raştırma ve o?ii .firme sayı.!amıyacak başka ça- 
a’ i Hamlıyorsa, dolayisile Araştırına Harcamala- 
ındr.n bir israf varsa; fonların yetersizliğini ile- 
ve arttınlmalarını talep etmek israfı arttırın 

çaktır. 

dı ki millî gelir seviyeleri farklı memleketlerin 
eli ısrr.alara tahsis edecekleri kaynakların oranlarını, 
ht. rm mahiyeti ve seviyesi farklı olduğu için karşı- 
aşt doğru olmayabilir. rleselâ ınuhakk;ık kİ ABD, bu 
m..: ra, taki Araştırma harcamasının önemlice bir kiş¬ 
im 3 tırmalar ve feza araştırmaları için yapmak- 
adı a ü, leketimizde bu amaçla yapılan harcamalar çok 
ğ v e naktadır. 
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Netice olarak denilebilir ki, Araştırına fonlarının tah¬ 
sis ve harcamalarının denetlenmesi bakımından ihtiyaçlara daha 

uygun usuller geliştirilmeden, fonların mikdarının artırıl- 

masını istemek çok haklı bir istek olmayabilir. On planda^ bu 
fonların tahsis ve kullanılmaları ile ilgili usullerin ve 
araştırma ortamının geliştirilmesi lazımdır. 

2- Araştırma fonları ile ilgili önemli bir başka mese¬ 
le bu fonların harcanma usullerinin, Araştırma çalışmalarının 
gerektirdiği esneklik ve sür’ati sağlayamamakta olmasıdır. 

Bilindiği gibi Üniversitelerimiz dahil olmak üzere 
■ * ■ 'r.:. ■ ı’ı 

Araştırına çalışmalarının büyük bir kısmının bünyesinde yer 
aldığı Kamu Sektöründe harcamalar, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu, 2f90 sayılı artırma ve Eksiltme Kanunu gibi 
genel harcama kanunları ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu 
kanuni gereğince bir bina yaptırmak veya bir müessesenin 
ihtiye için patates satın almakla, Araştırma projesi ihale 
veya b araştırma teçhizatını sipariş etmek arasında hiç 
fark y tur. Bu yüzden karşılaşılan bezdirici güçlükler bir 
yana, şandan ithal edilecek malzeme ve teçhizatla ilgili 
tahdit, r ve formalite güçlükleri araştırma şevkini kırıcı 
yönde t. i yapmaktadır, 

T.B.T.U.K., .ut,om Enerjisi Komisyonu, M.T.A, veya 
E. E. i gibi bazı kurumlar tamamen veya kısmen bu s miri ay 1- 
c akü i erin dışında bırakılmış almakla beraber, meselenin 
A tır,. ; çalışmalarının tümü '. akımından çözüm beklediği mu- 
h aktır. 

Konu Hükümetçe de g ra i olarak ele alınmış ve 1050, 
) sayılı kanunların yerlerine geçecek yeni kanun tasarı- 
lıazırlanmış oulunmaktadır„ Bu tasarıların -gerekirse ; 
ima çalışmalarının muhtaç olduğu hareket serbestisin! 

.yıp, sağlamadıkları yönünden yeniden gözden geçirilerek— 
laşması sağlanmalıdır. 
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Bu arada 

a) Üniversite bütçe] erindeki, araştırma ödenekleri art¬ 
tırılmalıdır, ı 

b) Araştırma amacıyla Üniversiteler veva Kanu Scktfe- 
ründeki araştırma burumlarınca ithal edilecek teçhizat Ya 
malzemenin gecikmeden ithalini sağlamak bakımından, ithal 

reiimi acısından bu mallar litorı .e.djJLafiJJL» gereli İS, 
2Ü.Q eliklç t ah s İ2_elilffl^Ud ir. 

c) Öğretim ve araştırma maksadıyla dışardan getirtt¬ 
im veya vabancı kurulup ve şahıslar tarafından bağışlanan 
alet», malzeme ye teçhizatın her tiirlü .giriş verni. ve Islaa- 

lgrindan .muaf tutulması, ve vakit geçirilmeden öğretim ,va 

araştırmaya tahsisi saklanmalıdır. 

3) Son olarak bir başka hususu daha belirtmek faydalı 
olacak r: Araştırma fonlarının tahsisi, bir memleketteki 
araştı a çalışmalarına belli hedeflere uygun yönler vermek 
bakımı an an etkili hir araç olarak kullanılabilir. Gerçek¬ 
ten, et bir Araştırma Politikası tespit aditmişse, kanu 
kaynak n ile, bu politikaya uygun çalışmalar finanse edilir 
uygun mayanlar finanse edilmez, böylepe zaman içinde bel¬ 

li bir olitikanın tüm olarak uygulanması sağlanabilir. 

mekanizma, araştırma politikasının ayrıntılı olarak 
t spit dilmesi kadar araştırma fonlarının merkezileştirilme- 
f i v iraştırma çalışmalarındaki gelişmelerin izlenebilme- 

; i ân verecek metcdların geliştirilmesini perektirmekte- 
. K, u, Araştırma çalışmalarından, Bilim seviyemizin geliş-, 
i ve kalkınma meselelerimizin daha kolay çözümlenebilmesi 
terinde teklediklerimiz bakımından-büyük önem taşıdığm- 

u•-»iı, ikinci plân, döneminde bu yolda uygulamaya imkân vere¬ 
cek hazırlıkların yapılması yerinde olacaktır. ; 
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