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Bu çalınma Devlet Planlama Teşkilatının görüş¬ 
lerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. 
Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet 
Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez. 



ÖNSÖZ 

1962 yılında hazırlıkları tamamlanan ve 1963 yılından itibaren başla¬ 
yan planlı dönem 1983 yılının sonu itibariyle dört plan dönemini içine alan 
20 yılını tamamlamış olacaktır. Başbakanlığın 3.6.1982 tarih ve 19-08194 
sayılı Genelgesi ile bütün kamu kuruluşlarını kapsayacak şekilde başla¬ 
tılan, fakat Teşkilat içi hazırlıkları daha önceki yıllardan beri sürdürülen 
V. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına, bu suretle ciddi bir tecrübe 
birikimi ile girilmiş olmaktadır. 

V. Beş Yıllık Kalkınma Planının diğer dört plandan farklı ve şanslı ol¬ 
duğu bir diğer husus da, hu Planın arefesinde, 2-7 Kasım 1981 tarihinde 
İzmir’de toplanan ve toplumun istisnasız bütün kesimlerinin katıldığı 2. 
Türkiye İktisat Kongresinde, ekonomimizin genel rotası içinde makro 
perspektifin belirlenmiş olmasıdır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı böylece 
bu perspektifin ışığı altında ve 1980’den beri uygulanan ve başarıları her 
vesile ile test edilmiş bulunan istikrar programının zemini üzerinde ha¬ 
zırlanma imkanım bulacaktır. 

Ülkemizin benimsemiş olduğu plan felsefesinin “merkezi planlama"yı 
benimseyen diğer bazı ülkelerin planlarından çok farklı olarak kalkınma¬ 
yı münhasıran kamu sektörünün gerçekleştireceği bir vakıa olarak gör¬ 
mediği herkesçe bilinmektedir. 

Ülkemizin tarihi gelişimi ve kültürü, diğer alanlarda olduğu kadar 
ekonomide ve özellikle kaynaklar üzerindeki tasaıruf' rejiminde de dev¬ 
lete büyük bir yer vermektedir. Bu bakımdan planlama kavramının bir 
gereği olduğu kadar, tarihi geleneğimizin tabii bir sonucu olarak kalkın¬ 
ma planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında kamu sektörüne ağır¬ 
lıklı bir yer verilmektedir. Öte yandalrher nevi kaynağın harekete geçi¬ 
rilmesinde insan kaynağı, özellikle kişinin yaratıcı gücü rol oynadığın¬ 
dan her kesimde bu kaynağın ve yaratıcı gücün seferber edilmesi gerek¬ 
mektedir,. Bu itibarla, kalkınma planlarının bu yaratıcı gücü sonuna ka¬ 
dar seferber edip özel kesimi de desteklemesi ve bu gücün harekete geti¬ 
rilmesini kolaylaştırması ve özendirmesi kaçınılmaz olmaktadrr. Kalkın¬ 
ma felsefemizde ve kalkınma planlarımızda karma ekonominin esas alın¬ 
masını bu temel espri ile açıklamalıyız. 

Sözü'geçen kalkınma felsefesinin ve bu temel esprinin tabii sonucu 
olarak kalkınma planlarının hazırlanması genelde kamu sektörünün ve 
sadece Devlet Planlama Teşkilatının sınırlı kadrolarının inhisarına bıra- 
kılmayıp kamu sektöründe ve özel sektörde ilgili alanlardaki çalışmaları 



ile temayüz etmiş uzman ve uygulayıcıların katkılarına açık tutulmuş, 
böylece milletimizin temayül ve ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçları karşılama 
yollarının kalkınma planlarında en geniş şekilde yer almasına çalışılmış¬ 
tır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında ise. bu hususa özel 
bir itina ve dikkat sarfedildiğini ayrıca belirtmek isterim. V. Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hazırlığını yürütmek üzere ekonominin bütün sektör¬ 
lerini ve toplumun bütün kesimlerini inceleyip plana aktarılacak ilke, 
politika ve tedbirlerin tespitini amaç edinen, kanıu temsilcilerinin yanın¬ 
da ve onlarla beraber çiftçi, esnaf, sanayici ve tüccarlardan oluşan yakla¬ 
şık 5000 kişinin katıldığı 103 özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyona katılan kamu sektörüne ve özel sektöre mensup bu uz¬ 
man ve uygulayıcı kadronun fikirlerini tam bir serbestlik içinde belirt¬ 
mesine özel bir önem verilmiş, bunların mensup bulundukları kuruluşla¬ 
rın ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerine uygun düşmediği hal¬ 
lerde bile, olduğu gibi belirtilmesine imkan sağlanmıştır. 

Çalışmaların bu mahiyetinden kaynaklanan tabii bir sonuç olarak, 
özel İhtisas Komisyonu raporlarında belirtilen fikir ve görüşlerin ne Dev¬ 
let Planlama Teşkilatım, ne de üyelerin mensup bulunduğu kamu ve özel 
sektör kuruluşlarını bağlamadığını belirtmek gerekmektedir. Buna rağ¬ 
men özel İhtisas Komisyonu raporlarının planların hazırlanmasında te¬ 
mel yardımcı dokümanlar hüviyetinde olduğunu da belirtmeliyiz. 

özel İhtisas Komisyonu çalışmaları, her ne kadar Devlet Planlama 
Teşkilatının genel koordinasyonu çerçevesinde yürütülmüş ise de, komis¬ 
yonların kendilerini yönlendirmesini kolaylaştırmak üzere, daha önceki 
plan dönemlerinde yapıldığı gibi bu dönemde de, komisyon başkanları- 
mn genellikle Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarından başka kişiler 
arasından seçilmesine, Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarının da ra¬ 
portörlük görevini yürütmelerine riayet edilmiştir. / 

Elinizde bulunan bu belge de, yukarda belirtilen usullerle kurulan 
ve bu atmosfer içinde Çalışan Özel İhtisas Komisyonlarından birinin uzun 
süren yorucu çalışmalarının verimli sonuçlarını yansıtmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı olarak bu çalışmalara katılan ÖİK başkan¬ 
lar! na, üyelere, raportörlere, onların mesailerini Devlet Planlama Teşki¬ 
latının hizmetine vermesini sağlayan ve çalışmalarım kolaylaştıran, çoğu 
zaman ev sahipliği ve sekreterya hizmetlerini üstlenen kuruluşlara, ese¬ 
rin tertibinin ve baskısının en iyi şekilde yapılması için gayret gösteren 
otomanlara ve emeği geçen bütiin yardımcı personele teşekkürü zevkle 
yerine getir l;nes| gereken bir şükran borcu addetmekteyim. 

Yıldırım AKTÜRK 
Müsteşar 
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AÇIŞ KONUŞMASI 

Dr. Leyla ELBRUZ 
DPT.SPB-Araştırma 
Dairesi Başkanı 

Sayın Üyeler, 

Batıda Rönesansı takip eden iki yüzyıl boyunca; bilhassa İl¬ 

mî gelişme, 18 ve 19'uncu yüzyılda teknolojik gelişme hızlanmıştır. 
PO. yüzyılla birlikte daha da hızlanan İlmî ve teknolojik gelişme, 
İkinoi Dünya Harbinden sonra tam bir bilgi patlamasına dönüşmüştür. 
Batı Medeniyeti denilen kalkınmış sanayi toplumu bu gelişmenin eseri¬ 
dir. 

Bugün, İlmî ve teknolojik birikimin artırılması herşeyden ön¬ 
ce bir kalkınma meselesi olarak görülmektedir. İlmî gelişme; bilhassa 
temel fen bilimlerinin yaygınlaşması, teknolojik gelişmeyi hazırlamak¬ 

ta ve hızlandırmakta, toplumda teknolojik kapasitenin artması ise eko¬ 

nominin üretim gücünü yükseltmektedir. Ülkemizde İlmî ve teknolojik se¬ 
viyenin yükseltilmesi kalkınma gayretlerimizin başarıya ulaşması, mil¬ 

lî ekonominin istenen ve özlenen hedeflere ulaştırılabilmesi açısından 
zaruridir. Teknolojiyi ihmal eden İktisadî politikalarla, millî ekono¬ 
miyi istenen hedeflere ulaştırmak mümkün değildir. İktisadî politika¬ 
ların bilim ve teknoloji politikalarıyla birlikte ele alınması lâzım¬ 
dır. 

Komisyonunuz, ülkenin bilim ve teknoloji politikasının ilke, he¬ 

def ve araçlarının tesbiti ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planına yan¬ 

sıması çalışmalarına önemli katkılarda bulunacaktır. 
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Komisyonununuz görev alanını 4 temel sahaya ayırmak ve o şe¬ 
kilde ayrı ayrı ele almakta fayda vardır.Bunlardan ilki Bilim politi¬ 

kası ile ilgilidir: Bu sahanın ihtiva ettiği problemler, temel fen bi¬ 

limleri ve sosyal bilimler olarak ayrı ayrı incelenecektir. Bu açıdan 

bilgi üretme, geliştirme ve yayma ile ilgili olarak mevcut durumu de¬ 
ğerlendirmek, alınması gereken tedbirleri tesbit etmek gerekmektedir. 

İkinci saha Araştırma Geliştirme faaliyetleriyle ilgilidir: 
"Araştırma-Geliştirme" tabiriyle, temel bilimlerin günlük hayatta kul¬ 

lanılabilmesini sağlamak ,yani üretim bilgisine dönüştürmek için yapı¬ 
lan çalışmaları kasdediyoruz. Bu konuda yapılması gereken çok şey ol¬ 

duğuna inanıyoruz. Özellikle, Devletin, özel sektöre ait sınai kuruluş¬ 
ların ve akademik kuruluşların rollerinin, yetki ve yükümlülüklerinin 

yeniden tesbiti gerekmektedir. Hazırlatmakta olan yeni Anayasamızda bu 
konuda Devletin rolünü tesbit eden bir hüküme yer verilmiştir. 

Üçüncü sahamız genel olarak Teknoloji ile ilgilidir: Bu saha 

içinde kalan problemler başında dış teknolojik temasların tanzimi ile 
ilgili meseleler gelmektedir. Çünkü Türkiye Milli ekonominin teknolo¬ 

jik ihtiyaçlarını, muayyen bir müddet için büyük ölçüde teknoloji 
transferi yoluyla karşılamayı amaçlayan bir teknoloji politikası ge¬ 

liştirmek zorundadır. Böyle olunca bir yandan ülkeye yoğun bir şekil¬ 

de teknik bilgi ithalini mümkün kılacak kanunî ve idari tedbirlerin 
alınması, öteyandan ülkemizde kazanılmış veya geliştirilmiş teknoloji¬ 

lerin gelişme yolundaki ülkelere doğru yönlendirilerek politik ve eko¬ 
nomik menfaat teminine çalışılması gereklidir. 
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Nihayet, ülkede mevcut üretim bilgilerinin dikey ve yatay is¬ 

tikametlerde yayılması, ülke sathında en yaygın ve en etkin bir şekil¬ 

de kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu da bizi bir çok yeni 

idari ve kanunî tedbir almaya zorlamaktadır. 

Özetle Komisyonumuzun, yukarıda sayılan bu dört temel sahayı 
esas alacak 4 alt komisyon şeklinde işbölümü yapmasının faydalı ola¬ 

cağı görüşündeyiz. Ayrıca, her alt komisyonun kendi sahasına giren te¬ 
mel problemlerle ilgili olarak çalışma grupları oluşturması gerekebi¬ 
lir. 

Sayın Üyeler, 

Kalkınmak bir manada daha çok ve daha üstün kalitede mal ve 

hizmet üretebilmek demektir. Üretebilmek ise; üretim bilgisine, yani 

teknolojiye sahip olmaya bağlıdır. Türk ekonomisinin üretim gücünü ar¬ 
tırabilmek için teknolojik birikimi millî seviyede ve hızla artırmak 

zorundayız. Ancak bu sayededir ki, sosyal refaha ulaşabiliriz. 



BİLİM-ARAŞTIRMA-TEKNOLOJI 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

ALT KOMİSYON RAPORLARI 
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GİRİŞ 

Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından, Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde teşkil olunan Bilim- 

Araştırma-Teknoloji Ötel İhtisas Komisyonumuz, ilk toplantısını 
20 Eylül 1982 günü yapmıştır. 

Komisyonumuz ilk toplantısında çalışmalarını dört alt komis¬ 

yon halinde sürdürmeyi kararlaştırmış ve aşağıdaki gibi görev ve iş¬ 
bölümü yapmıştır. 

Ana Komisyon Başkanı : Prof. Dr. Gürol ATAMAN (YÖK) 

Komisyon İkinci Başkanı 1 Prof. Dr. Abmat DEMİR (S.B.P.) 

Komisyon Raportörü : İbrahim DEMİR (DPT) 

1- Bilim Alt Komisyonu : 

Başkan 1 Prof. Dr. Gürol ATAMAN (YÖK) 

Raportör : Taşkın TUNA (Devlet Meteoroloji İşleri 
Gn, Mİ.) 

Üyeler : Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN 

Prof. Dr. Sadrettin SİNMAN (ODTÜ) 

Doç. Dr. Galip KARAGÖZ0&LU (TÜBİTAK) 

Doç. Dr. Esen ÖZ SAN (ODTÜ) 

Nurdoğan DİZDAROĞLU (TÜBİTAK) 
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2- Araştırma - Geliştirme Alt Komisyonu : 

Başkan : Prof. Dr. Acar IŞIN (Hacettepe Üniversitesi) 

Raportör : Y. Doç. Dr. Esen ÖZ BAN (ODTÜ) 

Üyeler : Prof. Dr. Sadrettin SİNMAN (ODTÜ) 

Alb. Doğan KAYA (M.S.B.) 

Ermukan ŞENGEZ ER (T. V. B. ) 

3- Teknoloji Transferi Alt Komisyonu : 

Başkan : Mustafa BİLGİNER (A.İmar Ltd.) 

Raportör : İbrahim DEMİR (DPT) 

Üyeler : Prof. Dr. Mustafa DORUK (ODTÜ) 

Doç. Dr. Cem ALPAR (Gazi Üniversitesi) 

Ermukan SEN GEZ ER (T. V. B. ) 

Şinasi GÖÇERİ 

Doğan SENCER (Dışişleri Bakanlığı) 

4- Teknolojinin Yaygın Kullanımı Alt Komisyonu : 

Başkan Prof. Dr. Uğur BÜĞET (TÜBİTAK) 

Raportörler : Sumeyir AKÇASU (TÜBİTAK) 

Murat YÜCAT (TÜBİTAK) 

Üyeler : Prof. Dr. Ahmet ^ıMİR ıS.B.F. ) 

Abdullah ÇELİK (M.E.B.) 

Ahmet BÜYÜKHATİPOĞLU (S.T.B.) 
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Bundan başkaj Komisyonun İstanbul'da bulunan üyelerinden ayrı 
bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Aşağıdaki üyelerden oluşan İstanbul 
Çalışma Grubu, toplantılarını ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürmüş, 
hazırladığı rapor ayrıca yayınlanmış,(x) Komisyonumuzun çalışmaları 
sırasında ele alınmış ve bu Raporun hazırlanmasında faydalanılmıştır. 
Böylece, Komisyonun İstanbul'da bulunan üyelerinin Ankara'ya davetle¬ 
rinin sebep olabileceği mesai kaybı ve masraflar önlenmiştir. 

Bilim-Araştırma-Teknoloji Özel İhtisas Komisyonu İstanbul 
Çalışma Grubu : 

Başkan : Prof. Dr. K&zım ÇEÇEN (İ.T.Ü. ) 

Üyeler : Prof. Dr. Lütfullah ULUKAN (TÜBİTAK-MAE) 

Prof. Dr. Haşan Fehmi YAZICI (İTÜ) 

Prof. Dr. Reha POROY (İÜHF) 

Prof. Dr. Erdoğan ALKİN (İÜİF) 

Prof. Dr. Nusret EKİN (İÜHF) 

Prof. Dr. Doğan GÜÇER (İTÜ-TÜBİTAK-MAE) 

Seyhun ALTUNBAY (TÜBİTAK-MAE) » 

Osman MÖREL 

Bülent BEKAROĞLU 

İbrahim D£MİR (DPT) 

(x) Bilim - Araştırma - Teknoloji, DPT, Özel İhtisas Komisyonu 
İstanbul Çalışma Grubu Raporu. Aralık 1982 
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Bili* - Araştırma - Teknoloji Özel İhtisas Komisyonu, çalış¬ 
malarını^ Komisyon üyelerinin münferit araştırmalarının alt komisyon¬ 
larda tartışılıp değerlendirilmesi ve alt komisyonlar tarafından ha¬ 
zırlanan rapor tasarılarının komisyon tarafından değerlendirilmesi 

şeklinde sürdürmüştür. Bu şekilde her alt komisyon kendi üyelerinin 

iştiraki ile pek çok toplantı yapmıştır. Ana kemisyon ise beş kez 
toplanmıştır. 

Her alt komisyon, çalışmaları sırasında, görev sahası içinde 
kalan konunun önemini, özelliklerini ve temel sorunlarını ortaya koy¬ 
maya özen göstermiş ve alınması gereken tedbirleri ve alternatif çö¬ 
züm önerilerini tesbit etmeye çalışmıştır. 

Alt Komisyonlar tarafından hazırlanan rapor tasarıları üze¬ 

rindeki görüşmelerini;30 Aralık 1982 tarihinde tamamlayan Komisyo¬ 
numuz, aşağıdaki üyelerden bir Redaksiyon Komitesi oluşturulmasına 

karar vermiştir. 

Redaksiyon Komitesi : 

Taşkın TUNA (Devlet Meteoroloji İşleri) 

Ermukan ŞENGEZER (T. V. B. ) 

SUmeyir AKÇASU (TÜBİTAK) 

İbrahim DM İH (DPT) 

Redaksiyon Komitesinin görevi, Alt Komisyonlar tarafından 
hazırlanan rapor tasarılarının, Komisyonda yapılan tartışmaların, 
tenkit ve tekliflerin ışığı altında değerlendirilerek "tek bir rapor" 
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haline getirilmesi olarak tesbit edilmiştir. Redaksiyon Komitesi 

muhtelif tarihlerde yaptığı toplantılarda, alt komisyonlar tarafın¬ 
dan hazırlanan rapor tasarılarını ve İstanbul Çalışma Grubunun rapo¬ 

runu birleştirerek bu raporu hazırlamıştır. 

Rapor, üç esas bolümden meydana gelmektedir. Birinci Bölümde, 
teknoloji ve teknolojik gelişmenin önemi vurgulanmıştır. 

İkinci Bölümde; bilim, araştırma ve teknoloji ile ilgili ola¬ 
rak ülkemizdeki durum ve sorunlar üzerinde durulmuş, mesele bütün 

yönleriyle, açık bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Üçüncü Bölümde ise; bilim, araştırma ve teknoloji ile ilgili 
sorunların çözümü için önerilerimiz sergilenmiş ve bu önerilerin ge¬ 

rekçeleri açıklanmıştır. 

Bu rapor, ayrıca ve toplu halde yayınlanması kararlaştırılan 

alt komisyon raporlarının kısa bir özeti niteliğindedir. Raporumuzun, 

eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindeki bu hazırlık çalışmalarıyla 
birlikte değerlendirilmesinde fayda vardır. 



I- S İl İM VI TEKNOLOJİNİN ÖNBIÎ 

Modern ve güçlü teknolojilerin başdöndiirücü bir hızla yarış¬ 

tıkları çagıanda, Ülkelerin kalkınmadaki millî yaşı ve çıkarlarına 
uygun olarak titizlikle korudukları Araştırma Geliştirme (A-G) ve 
Bilim Teknoji (B-T) sistemlerine Aayanmaktadır. 

Ülkelerin toplumlarına daha müreffeh bir gelecek sağlamak vs 

savunma güçlerini arttırmak amacıyla sürdürdükleri bu savaşta sergi¬ 
lenen yatırımlar, çok yüksek seviyelere erişmektedir. Bu yatırımların 
sadece alet, cihaz ve malzeme olarak sınırlandığını da söyleyemeyiz. 

Ayrıca eğitim harcamaları da çok yüksek değerlere ulaşmakta, 

eldeki bilimsel ve teknolojik potansiyelden en verimli bir şekilde 

yararlanma, karşılıklı işbirliği, koordinasyon, örgütlenme, yatırım 
ve pl&nlama gibi temel konularda önemli aşamalar gerçekleşmektedir. 

Konunun derinliğini ve önselliğini kavrayan ülkeler, A-G ve 
B-T sistemlerinin örgütlenmesini Devlet düzeyinde ele almışlardır. 

Günümüzde sürdürülen A-G faaliyetlerinin hedefleri, şu amaç¬ 

ları gerçekleştirmede kullanılacak olan teknolojilerin bulunmasına 
doğru yöneltilmiştir: 

1- Üretimde kalite artışı ile maliyet düşüşü sağlamak, 
2- Ucuz enerji kaynakları geliştirmek, 

3- Doğal kaynakları verimli işlemek, 

4- Savunma sanayiini geliştirmek. 
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ülkelerin B-T (Bilim ve Teknoloji)'deki yerleri ve bir bakı

ma gelişmişlikleri, bilinçli ve planlı olarak bu tür hedeflere doğru 

yol alırken, ürettikleri bilgi, teknik ve teknolojilerin miktarları, 

ile ölçülmektedir. 

Teknoloji üretimi ise, mevcut teknolojik altyapının eneri 

ola a ; yayınlanan makale, tescil edilen patent ve sahibolunan Know-

Hovv'larla belirlenmektedir. Bir ülkede teknolojik altyapı, o ülkenin 
sahip olduğu bilim adamı ve araştırıcı sayısı, bunların nitelikleri, 
A—5 harcamalarının miktarı, A-G faaliyetlerinin organizasyonu, yön
temi ve etkinliğine bağlıdır. 

İkinci Dünya Bavaşından sonra Japonlarca hızlandırılmış olan 
bu teknolojik yarışta sergilenen yatırımlar karmaşık ve ürkütücü bo
yutlardadır. 1980 yılına girerken senelik toplam A-G harcamaları 

Amerika'da 6j, Japonya'da ?1, Almanya'da İR, Fransa'da 11 ve İngilte
re'de 7 milyar ulaşmıştır. Bu toplam bütçelerden savunma sana

yiinin A-G yatırımlarına aynı yıl içinde aktarılan paylar Ingiltere'
de 54, Amerika'da # 47, ve Fransa'da V7,1 olmuştur (1). Dünyadaki 
araştırmacıların # 40'a yakın bir bölümünün bu sanayi için çalıştık
ları, bu faaliyetler için günde 1,1 milyar doların üstünde harcama 
yapıldığı söylenmektedir. Süper devletlerin bu alarıa bu denli yatı
rım yapmalarının diğer bir sebebi de silah satışlarından sağlanan 

milyar dolar basamaklı kazançlar olmaktadır. Bavunma sanayiini des

tekleyen bilim dallarında (örneğin nükleer, malzeme, kuantum,elektro
nik ve optik gibi uygulamalı fizik dallarında) gözlenen hızlı ileri*-

meler, çağımızda elektronik ve nükleer devlet olma yarışları hep bu 

alandaki yüklü yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Milli güvenlik ve 

savunma uğruna B-T'de gerçekleştirilen ner yenilik zamanla sivil na_ 

yata yansımaktadır. Nükleer enerji reantcrleri, bilgi sayarlar ve la-

(1) Science Resources, News Letter, "Bcıence and fecr.nology 
Indicators" TJnit, 0-CD/DBTI, No. 6, Busaer 1 



serler bunlardan bir kısmıdır. 

Hayati olduğu kadar pahalı da olan teknolojik savaşta ayakta 

kalabilmenin ve başarılı olabilmenin genel ilkesi A-G faaliyetleri 
için gerekli olan tüm ilgili kaynak ve imkânlardan (araştırmacılar, 
bilgi ve beceri birikimleri, para, laboratuvar ve atölyeler, makina- 
teçhizat ve malzeme vs.) milli hedefler doğrultusunda en verimli bir 
şekilde yararlanabilmekdir. A-G faaliyetlerini destekleyenler, sürdü¬ 
renler ve sonuçlarını kullananlardan oluşan B-T sistemini daha üret¬ 
ken hale koyabilmek amacıyla, sistem sık sık gözden geçirilmekte, 
karşılaşılan eksiklikler ve aksaklıklar için anında en etkin yasal 

ve idari düzenlemeler getirilmektedir. Bu yaklaşımlardan dolayıdır 

ki, gelişmiş ve iddialı ülkeler bilimsel ve teknolojik faaliyetlerini 

belirledikleri millî B-T politikaları ve "A-G ana programları" doğ¬ 

rultusunda, planlı ve hedefli olarak ve adeta bir askerî disiplin 
anlayışıyla yönlendirmekte ve yürütmektedirler. 

Teknoloji geliştirmede itici gücün bilimsel araştırmalar, 
bilimsel araştırmalardaki çekici gücün ise beyingücü diye tanımlanan 
araştırmacı kadrolar olduğu bir gerçektir. Nitelikli bilim adamları 
ve mühendislerden oluşan araştırmacılar A-G yatırımlarının ana ele- 
■anlarıdır. Bir ülke doğal yeraltı ve yerüstü kaynaklar bakımından 
ne kadar zengin olursa olsun,, eğer ihtiyaç duyduğu nitelik ve nice- 
likde araştırmacılar yetiştirmiyor ve yetişmişlerini de yerinde ve 
milli hedefler doğrultusunda kul1anamıyorsa o ülkede sağlıklı bir 
kalkınma ve güvenli bir gelecekten bahsedilmez. 

Beyingücünü verimli kullanmada başvurulan en geçerli yatırım, 
yetenekli ve tam—zamanlı araştırmacılardan oluşturulan organize araş- 
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tırma ekiplerinin belirlenen alanlarda yoğun faaliyet ve proje ça¬ 

lışmaları sürdürdükleri A-G Merkezleri (laboratuvarları, enstitü¬ 
leri, birimleri, vs.)dir. Buralarda sürdürülen faaliyetlerin ülke 
kalkınmasına, güvenliğine ve B-T'ye katkıları tartışılamayacak kadar 

büyüktür. Sivil ve askeri amaçlar için kurulan, kamu ve özel sektör¬ 

ce desteklenen, özendirici imkânlar, güçlü teknik kadrolar ve yeterli 
altyapı ile donatılmış olan bu gibi merkezlerin sayıları, maliyetle- 

ı 

rinin yüksekliğine rağmen oldukça fazladır. 

Bilimsel araştırma merkezleri arasında en evrensel, vazge¬ 
çilmez ve ekonomik olarak kabul edilenleri, gelişmiş üniversiteler 

bünyesinde kurulmuş olanlarıdır. İleri seviyelerdeki bilimsel araş¬ 
tırmalarla desteklenen bilgi ve teknoloji üretimi, çağdaş teknolo¬ 
jilerin izlenip geliştirilmesi, geleceğin yaratıcı araştırmacı ve 
öğretim kadrolarının yetiştirilmesi programları bir bütün içinde ve 

başarıyla buralarda gerçekleştirilmektedir. Beyingücü yanında, A-G 
faaliyetleri için gerekli olan diğer bazı kolaylıkların da (bilgi¬ 

sayarlar, laboratuvar ve atölyeler, kütüphane vb.) gelişmiş üniver¬ 
siteler içinde zaten var olması, bu tür yatırımların öncelikle bu¬ 
ralarda başlatılmasını ekonomik açıdan zorunlu kılmaktadır. Basit 
içdüzenlemeler ve çok az bir maliyet ile bu merkezler buralarda ku¬ 

rulabilmekte ve kısa bir zamanda üretime geçebilmektedir. Diğer yan¬ 
dan, öncelikli alanlar gözetilerek bu üniversite içi birikimlerinde 

araştırma ekipleri tarafından yürütülen proje çalışmaları sayesinde 
yüksek öğrenimin kalitesi artmakta, ihtiyaç duyulan bilgi ve bece¬ 
rilerle yoğurulmuş insangücünün eğitilip yetiştirilmesi daha başarılı 

olmakta, üniversite-sanayi ilişkilerinde önemli aşamalar kaydedilmek¬ 

te ve üniversiteye de belli bir gelir sağlanmaktadır. 
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Çağımızın teknolojik gidişatı ilkel esrin B-T politika ve sis¬ 

temlerini oldukça etkilemiş ve önemli bazı değişiklikler getirmiştir. 
Bilime katkı içir: yapılageien yalın "bilimsel araştırma faaliyetlerine 

nazaran teknoloji üretimine ve uygulamaya yönelik 'bilimsel araştırma 
(yar.i, geliştirme faaliyetlerine günümüzde dalıa fazla kaynak ayrıl¬ 
maktadır. Geliştirme faaliyetlerine A-G harcamaları bütçelerinden 

ayrılan, dilimler Japonya ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde # 85’1fi¬ 
re ulaşmıştır (2). Bireysel araştırma faaliyetleri iıemen hemen kal¬ 
mamış» araştırma ekiplerinin yapıları da oldukça değişmiştir. Araş¬ 
tırma ekiplerinde eskiden teorik bilim adamlarının sayıları daha 

kabarık iken şimdi mühendis ve uygulamacılar daha etkin ve çoğunluk¬ 

tadır. Böyle bir ekip yapısı sayesinde, bilimdeki her buluş gecikti¬ 
rilmeden hemen uygulamaya akrtarılabilmekte, bilimsel araştırmalar da 

ihtiyaç duyular, ve sonuçları kısa zamanda uygulamaya aktarılabilecek 
konular üzerine yöneltilebilmesiedır. 

Konunun önemini ve derinliğini kavrayan devletler B-T sistem¬ 

lerinin meselelerini en başta ele almaktadırlar. Her bir bakanlıkta, 
yatırımlarla desteklenen her sanayii ve sektörde, üniversitelerde, 

kısaca sistemin her halkasında ihtiyaç, üretim ve kullanımı yönlen¬ 
dirmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla an etkin teşkilâtlanmaya 

gitmişlerdir. Bistemin beyni olarak, ülkenin B-T politikasını sapta¬ 
mada, A—G plan ve programlarını hazırlayıp uygulattırma&a görev ala¬ 
cak tek bir merkez, bir üst makam oluşturmuşlardır. A_! faaliyet ve 
yatırımlarını yönlendirmede, desteklemede, denetlemede ve gelişmele¬ 
ri izleyip değerlendirmedeki tüm yetki ve norv»1 ulu1* far ı böyle bir 
merkezi organda toplama mecburiyetini hissetmişlerdir. 
^ - ■ "ilkelerin Bilim vs Teîcnoloji Sistemler i", F^Ssen öz san, 

Rapor, ODSÜ, S S-şrlül 1981 
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il- TÜRKİYE'DEKİ DURUM 

Türkiye'nin şimdiye kadar gerek Araştırma - Geliştirme; ve 
gerekse Bilim-Teknoloji sahalarında belirli, ciddi ve tutarlı bir 

planı maalesef tespit edilememiştir. Bunun sonucu olarak, uygulama¬ 
da çeşitli dağınıklıklar, bazı alanlarda ihmaller ve kaynakların 
israfı ile insangücü kaybının var olduğu sezilmektedir. Şöyle ki: 

1, Türkiye'nin mevcut insangücüne göre; bilim adamları ve 

araştırıcıların sayıları yeterli düzeyde değildir. 

2. Üniversitelerimizde bilimsel üretkenlik son derece 

kısıtlı bir seviyede kalmakta, bilimsel dergilerdeki ilginç makale¬ 
lerin sayısı ise sınırlı bir değerin üstüne çıkamamaktadır. 

3. Yükseköğretim Kurulu'nun oluşturulmasından önce, bilim 
adamı yetiştirmek için özendirici, planlayıcı ve takipçi bir üst ma¬ 
kamın mevcut olmaması nedeniyle, üstün yetenekli elemanlar, ekseriye 
yabancı ülkelere gitmiş veya malî imkânları yüksek meelekleri tercih 

etmişlerdir. 

4. 3ilimsel ve Teknik araştırmalara ayrılan maddî imkân¬ 
larla; araç ve gereçler yetersiz düzeydedir. Bu yetersizliklere rağ¬ 

men mevcut imkanlar yerinde ve etkin kullanılamamaktadır. 

Türkiye'nin kurulu bir B-T sistemi yoktur. B-T politikası 

belirsizdir. Dolayısıyla, ülkede üretilmesi gereken teknolojiler 

ve öncelikleri, bunları destekleyen hangi bilim dallarında ne türde 

vs oranda ■bilimsel araştırmalara ihtiyaç olduğu bilinmemektedir. 
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Çok yönlü, sürekli ve dinamik nitelikte değerlendirme çalışmaları 
yapılmadığı için çağdaş gelişmeler izlenememekte, ülkenin halihazır 
ve gelecekteki ihtiyaçları sağlıklı olarak belirlenememektedir. A-G 

potansiyelini ve yatırımlarını yönlendirmede gerekli olan, ana plan 
ve faaliyet programları şimdiye kadar yapılamamıştır. Birikmiş mese¬ 

lelerin, gözlenen kargaşa, dağınıklık, israf, kısırlık, yetersizlik 
ve anlamsızlıkların yegâne sebebi budur. Karşılaşılan meseleleri tek 

bir merkezde analiz edip bütün içinde değerlendirme yerine meselele¬ 

rin çözümleri tesadüflere bırakılmıştır. Günlük ve birbirinden kopuk 

çalışmalarlı, benzer alanlarda fakat değişik kanun ve yönetmelikler¬ 
le A-G faaliyetleri yürütan yeni yeni kurta, komite, daire, şube vs. 
kurulması yoluna gidilmiştir. İzlenen bu yanlış yaklaşımlar sonucu, 
B-T sistemi içinde yer alan tüm kuruluşların amaç, yetki, görev ve 
sorumluluklarında suni belirsizlik ve boşluklar türemiş, aralarındaki 
işbirliği ve koordinasyonda karşılaşılan engeller gittikçe artmıştır. 
İlgi beklenen meseleler ve durumların bir kısmı şunlardır. 

Türkiye'nin tek merkezden ve bilinçli olarak hazırlan¬ 

mış bir beyingücü yetiştirme ve yetişenleri de verimli kullanma prog¬ 
ramı yoktur. Şu an mevcut araştırmacıların sayıları ve nitelikleri 
ile gelecekteki ihtiyaç tabloları bilinmemektedir. Tapılan bir kaba 
çalışmada (3) verilen sayılar gelişmiş Ulkelerinki ile mukayese edil¬ 
diğinde eldeki az sayıda araştırmacılardan bile layikiyle yararlanıl- 
aadığı, bu gücün atıl ve statik bırakıldığı kolayca anlaşılmaktadır. 
Bir yandan A-G faaliyetlerini ve ekip çalışmalarını özendirici ve 
ödüllendirici ortam ve politikaların olmaması diğer yandan da ülkede 

(3) "Türkiye'nin Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalarda Bugünkü 
ve Takın Gelecekteki Durumu", TÜBİTAK Tayınları, No.533, 
Haziran 1982 
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öğretim üyesi açığının henüz doldurulmamış olması sebebiyle araştır¬ 
macıların çoğu eğitim kadrolarında ve faaliyetlerinde yer almakta, 
bir kısmı da gelişmiş ülkelere göç etmektedir, 

A-G faaliyetlerinde kullanılabilecek potansiyelin 

büyük bölümü üniversitelerimize dağılmıştır,(3) lâkin bu birikimden 
yararlanarak buralarda plan hedefleri doğrultusunda ve büyük proje¬ 

ler çerçevesinde A-G faaliyetleri sürdürecek ekiplerin ve merkezlerin 

kuru1sasına yönelik düzenlemelere henüz gidilmemiştir. 

Türkiye'deki bilimsel araştırmalar genellikle akademik 

yapıda sınırlı kalmakta, bireysel, dağınık, Unvana ve diplomaya yöne¬ 
lik özellikler gösteregelmektedir. Bu araştırmaların bilim dallarına 

gör dağılımları dünya ortalama değerleriyle mukayese edildiğinde, 

açıklaması çok güç suni yığılmalar ve anlamsız farklılıklar göze 

çarpmaktadır. Ayrıca, masabaşı teorik araştırma faaliyetlerinin sayı¬ 
sı, uygulamaya yönelik deneysel geliştirme faaliyetlerinin sayısının 
çok üstündedir, uygulamalı bilim dallarında A-G'ye ayrılan kaynak çok 

azdır. İşlenen tez ve projelerin konuları ve eğitim programlarının 
içerikleriyle, sanayiin ihtiyaçları ve çözüm bekleyen meseleleri ara¬ 
sındaki uçurumlar çok büyüktür. 

Üniversitelerin dışında kalan, kamuya ait A-G merkez¬ 
lerinin bütçeleri daha yüklü olmasına rağmen buralarda sürdürülen 

faaliyeclarin daha üretken olduğu söylenemez. Aynı faktörler, yani 
plansızlık ve programaızlıklar, kadrolarla ücretler vs altyapılarda¬ 
ki yetersizlikler buralardaki faaliyetlerin verimlerini etkilemekte¬ 

dir. Yatırımcı ösşl kuruluşlarda durum daha da kötüdür; halihazırda 

(3) “Türkiye'nin Bilimsel-ve Teknolojik Araştırmalarda Bugünkü 
ve Yakın Gelecekteki Durumu", TÜBİTAK Yayınları, No.533, 
Kasİran 1982 
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ülkede sürdürülen ilgili faaliyetlere hiçbir maddî destek sağlamayan 

özel sektör bu ortamda kendi A-G laboratuvarlarını kurmayı da gerekli 

görmemekte ve anahtar teslimi, ucuz, fakat genellikle demode olmuş, 
ithal teknolojilere gitmektedir. 

Teknoloji transferi, sanayiin yapısındaki değişikliklere pa¬ 
ralel ve takip edilmekte olan kalkınma politikası ve stratejisine 

uygun olarak yürütülmelidir. 

Teknolojik gelişmenin ayrılmaz bir parçası olan Teknoloji 

Transferi; bir patent veya lisans'a bağlı olarak "belirli" bir Tek- 

noloji'nin AYNEN uygulanmasından ziyade, üretim metodlarını oluştu¬ 
ran TEKNİK'1erden, memleket şartlarına uyanların seçimi ye demetlen¬ 
medi ile oluşturulacak Teknolojilerin alınması şeklinde uygulanmalı¬ 
dır. 

Bu "Seçim ve Demetleme" de A-G faaliyetlerine büyük rol düş¬ 
mektedir: 

Özellikle üniversiteler, araştırma kurumlan ve bilim adamla¬ 
rınca yürütülmekte olan Temel ve Bilmsel araştırmaların zorunluluğu 
ve yararını azımsamamakla beraber, Teknoloji Transferi konusunda, 
Gelişme Yolundaki Ülkelerin araştırma faaliyetlerini} 

etkin bir enformasyon 

zengin bir dokümantasyon 

- objektif, bilinçli ve bilhassa mukayeseli değerlendirme 
eylemlerine dayandırması, özellikle ilk aşamalar için, çok yararlı 
olacaktır. 
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Gelişme Yolundaki Ülkeler ve özellikle bunların "karar merci¬ 
leri" işin en önemli sorun; tesisi düşünülen veya kararlaştırılmış 
olan bir sanayi1in optimal ve en ekonomik şartlarla gerçekleşmesini 

sağlama yönünde i 

- kullanılabilecek teknikler 

alternatif uygulanabilirlikler 

- ekonomik avantajlar 

hakkında tam ve sağlıklı biıgi sahibi olabilmektir. 

Ayrıca, Teknoloji Transferinin aşağıda özetlenen ilişkilerini 
dikkate almak zorunluluğu da vardır : 

1- Teknoloji'nin h&len carî ve müstakbel ekonomik şartlar¬ 

la ilgişi, 

2- Teknoloji'nin ham madde kaynakları ile ilgisi, 

3- Teknolcji*nin; verici ve alıcı kesimlerin teknik potan¬ 

siyeli, sosyo-endüstriyel yapısı ile ilgisi, 

4- Tekncloji'yi kullanan kurumlar m memleketin diğer sana¬ 

yileri ile bütünleşmesi. 

Teknoloji transferi, tamamen olmasa bile, geniş çapta ticarî 
muameleler şeklinde olmaktadır. Bu muamelelerin çok büyük kısmı ge¬ 

lişmiş memleketlerin kendi aralarında olmakta ve çoğunlukla patent 

lisansı şeklinde gerçekleşmektedir. Gelişmekte olan ülkelere yönelik 
teknoloji transferi ise daha çok teçhizat ve tesisler, teknik yardım 
ve mühendislik hizmetleriyle know_how anlaşmaları ş>klanda olmaktadır. 
Bu halükârda firmalar düzeyinde sonuçlanan teknoloji muamelelerinde 



Çelişme Yolundaki Ülkeler hemen hemen sadece ticarî ölçekte uygulan¬ 
mış ve denenmiş teknolojilerle ilgilenmektedir. 

Bu durum da gösteriyor ki Gelişmiş Ülkeler ile Gelişme Yolun¬ 
daki Ülkelerin Teknoloji Transferi olgusuna yaklaşımları farklı ol¬ 
maktadır. Bu farkın temelinde Gelişme Yolundaki Ülkelerin, belirli 
bir liretim amacını sağlayacak üretim birimini denenmiş ve başarısı 
kanıtlanmış bir teknoloji çerçevesinde riskini azaltıp, kirini mak¬ 
simize ederek ortaya çıkarmak arzusuna mukabil Gelişmiş Ülkelerin; 
belirli bir üretim kesiminde meydana getirilen hertürlü yeni buluş¬ 
ların doğurduğu teknik yenilikleri transfer yolu ile edinerek tekno¬ 

lojik seviyesini ve üretimini en ileri düzeyde ve üstün rekabet gü¬ 
cünü muhafaza etmek arzusu ağır basmaktadır. 

Tabiidir ki Gelişmiş Memleketler arasındaki Teknolojik mua¬ 

meleler, patent ve know-hov* transferine inhisar ederken, Gelişmiş 
Ülkelerden Gelişme Yolundaki Ülkelere yönelik Teknoloji Transferi 
"paket teknoloji" şem*.jaı almaktadır. Yani iki tür ülke arasında 

genellikle Teknoloji Transferi modeli çok farklı olmaktadır. Bizim 

açımızdan Paket Teknoloji üzerinde durmakta yarar vardır. Gelişmiş 

Ülkelerden Gelişme Yolundaki Ülkelere teknoloji transferi genellikle 
sözleşmeli bir mahiyet arzetmekte ve sonuç olarak "verici firma" nın 
birtakım yatırımlarını da beraberinde getirmektedir. 

"Mukaveleli transfer"ler bazı sektörlerde diğerlerine nazaran 

daha önemli olabilmektedir. Kimya, ecza, elektronik elemanları gibi 
teknoloji yoğun sektörler buna örnek gösterilebilir. Ancak bütün dik¬ 

katlerin bu yönteme teksifi diğer sektörlerde uygulanabilecek farklı 

teknoloji transferi yöntemlerinin ihmaline sebep olabilir. 



- 17 -

Bunun neticesinde de teknoloji pazarlarındaki alternatiflere 

l&yıkiyle nüfuz edilememektedir.Ancak bu demek değildirki bu alter¬ 

natif yollarında kendine özgü problemleri yoktur. 

Şu balde asıl problem, geniş teknoloji transferi yelpazesi 

ile pratik bir aşinalık elde edilebilmesidir. Belki çözüm, teknolo¬ 
jileri belirli bir yaklaşımla doğru tasnif etmede olabilir. 

Bu tasnifte bir hareket noktası, usul (proses) ve üretim ye¬ 
nilikleri arasında belirgin bir ayrım yapmak olabilir. 

Bütün zorluklarına rağmen bu ayırım yararlanma imkânı getire¬ 

bilir. Zira yeniliklerin doğurduğu yeni ürün ekseriya sınırsız bir 

şekilde istifadeye arz edilmişken, onu meydana getiren üretim usulüne 

sınırlama getirilmiş olmaktadır. 

Diğer bir deyimle ürünün içindeki teknoloji nispeten kolay¬ 

lıkla erişilen bir teknoloji 1 iken, proses teknolojisine erişme daha 
zor olmaktadır. 

Ekseriya uluslararası düzeyde olmak üzere bir işbölümü ifa¬ 

desi olan uzman müteahhitlik firmaların zuhuru, "proses-paketi"nin 

gittikçe daha fazla kuüanılmasına-özellikle verimde kazanç sağlaya¬ 

cağı inancının yayılmasiyle-vesile olabilecektir. Bazan da "proses- 
paketi"ne yönelmenin sebebi malî olmaktadır, zira malî müesseseler 
genellikle riske karşıdırlar ve kesin bir lüzum olmasa bile güvenilir 

şöhrette bir müteahhitlik firmasının devreye girmesini isterler. 
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Muhtelif derecede "paket çözme" usulü mevcuttur. Böylece bir 

"proje-paketi" transferi daha büyük mahalli iştirak sağlayabilecek 

şekilde kısmen tâdile uğrayabilir."Proses paketleri"ne de aynı usul 

uygulanabilir; her zaman uzman müteahhitlerce arzedilen proses paket¬ 

lerine dayanmak da sorunlu değildir. Alıcılar bir takım küçük müsta¬ 

kil müşavirleri, müteahhitlik anlaşmalarını değerlendirmek veya sağ¬ 
lama için kullanabilirler ve komponent sağlayıcıları arasındaki reka¬ 
beti bu yolla daha verimli bir şekilde istismar edebilirler. 

Uzun süre, Üçüncü Dünya için, teknoloji transfer politikala¬ 
rına "proje paketi" şeklinde satmalınan tekelleşmiş teknolojilerin 

bedeli ve sınırlayıcı şartlarına ilişkin kaygılar hakim olmuştur. 

Bu çeşit muamelelere hükümetlerin müdahalesi olmadıkça ödenen yüksek 

ücretler dikkate alınırsa bu endişelerin varlığını koruması çok doğru 
ve tabiidir. 

Teknolojinin satın alınma şartlarımın mahallî teknolojik ka¬ 
pasitelerin gelişmesine etkenlikleri son derece önemlidir. Onun için 

teknoloji dış alımları ile ilgili kamu ajansları,,, teknolojinin muh¬ 
telif elemanlarını sağlamaya muktedir mahallî kapasiteleri tesbit 

edebilecek kişi veya müesseselerle sıkı temas halifece olmalıdır. Ek¬ 
seriya bu temas ya mevcuttur veya şeklî olmaktan fileri gitmez. 0 hal¬ 
de bu ajansların, ekonomik açıdan etkin tarzda mahallî teknik kapasi¬ 
telerin gelişmesini sağlayacak bir "ekonomik ohtam" yaratmak, en başta 
gelen vazifeleri olmalıdır. Bu yaklaşımda mahallî teknoloji'ye dayan¬ 
manın kısa vâdedeki maliyetinin uzun vâdede sağlayacağı fayda ile kar¬ 
şılaştırılması gereklidir. 



Teknoloji Transferi genelde aşağıdaki araçlarla gerçekleşti- 
rilmektedirs 

a) Patent lisansı 

b) Know~how sözleşmesi 
c) Teknik yardım ve mühendislik hizmetleri 

d) Makina teçhizat alımı 

e) Doğrudan yardımlar (yabancı sermaye) 

f) Uzmanlar 

g) Teknik dokümantasyon 

Bunlara, resmen kabul edilmeyen fakat yaygın olarak baş 
vurulan sınai isti-hbaratı da eklemek gerekir. 

Teknoloji transferi : 

a) Özel firmalar arasındaki temaslar 

b) Hükümetler arasındaki temaslar 

c) Resmî ya da yarı resmî teknoloji pazarlama kuruluşları 

d) Ticarî fuarlar ve teknoloji fuarları 

e) Özel teknoloji pazarlama firmaları 
f) Teknoloji bankaları 
g) Uluslararası toplantılar, teknik yayınlar veya diğer 

duyurma ve tanıtma çabaları aracılığı ile gerçekleşmektedir. 

Teknoloji transferinde lisans veren ve lisans alan farklı 

güdülenmelerle hareket etmektedir. Bunların iyi anlaşılması teknoloj 

transferi ile ilgili görüşmelerde.büyük önem taşımaktadır. 
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Lisans veren aşağıdaki amaçlarla hareket edebilir : 

a) Gelir elde etmek (royalti ve/veya peşin ödeme), 
b) Başka türlü giremiyeceği bi piyasaya lisans yolu ile 

girmek, 
c) Geliştirdiği fakat kendisinin kullanamadığı bir tekno¬ 

lojiden yararlanmak, 
d) Teknolojinin kullanımı ile ilgili kritik hammaddeleri, 

elemanları, hizmetleri satmak, 
e) Yabancı ülkelerde çalışmanın riskini azaltmak, 
f) Güçlü bir lisans alanın sahip olduğu pazarlama imkânla¬ 

rından yararlanmak, 
g) Çapraz lisans yoluyla ihtiyaç duyduğu teknolojileri 

almak, 
h) Belli bir firmaya ortak olmak ya da firmayı satmak için 

teknolojinin de aktarılması zorunluluğu, 
i) Patent hakları ile ilgili bir uyuşmazlığı çözümlemek. 

Lisans alan ise, esas itibariyle, teknik veya ticarî destek 
aramaktadır. Lisans alanın güdülenmeleri şu şekilde belirtilebilir : 

a) Hedef aldığı bir üretim amacını gerçekleştirmek, 
b) Denenmiş ve başarısı kanıtlanmış bir teknoloji almak, 
c) Kendi araştırma ve geliştirme çabalarına destek sağlamak, 
ü) Güçlü bir lisans verenin adından ve sürekli teknolojik 

desteğinden yararlanmak, 
e) Rekabet gücünü ve k&r marjlarını yükseltmek. 
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Teknoloji alıcısı, belirli bir maksat için hakikaten ihtiyacı 

olan bir teknolojiyi mümkün olan en ucuz şekilde ve mümkün olan en az 

sınırlayıcı şartlar altında temin etmek ister. 

İster kamu, ister özel, ister karma düzeyde olsun teknoloji 
sonuçta firmalar arasında alınıp satılmaktadır. 

Gelişme Yolundaki Ülkelerdeki teşebbüsler, tabiatları ne olur¬ 
sa olsun, genellikle, ulaşılabilir teknolojinin geçerliliği, komple 
olup olmayışı ve niteliği üzerinde irdeleme yapabilmek için gerekli 

enformasyon ve pazarlama tekniğinden mahrumdurlar. Teknolojiyi bölme 

(paketi açma) maharetleri de "esas" ı teşkil eden teknoloji ile buna 
bağlı "talî" teknolojileri ayırma açısından yeterli olmamaktadır.Bin- 
netice belirli maksat için, en uygun teknolojiyi seçme yeteneği de sı¬ 
nırlı kalmaktadır. Bir de teşebbüsün tabii eğilimi; fayda-maliyet ana¬ 
lizi sırasında kendi k&r ve yararını toplumsal yararın önünde tutma¬ 
sıdır. 

Dış know-how ve tasarım (design) ihtisas ve tecrübesinin ey¬ 

leme iştiraki zarurî dahi olsa, bu faaliyetlere kendi TEKNİSYEN'lerini, 
daha başlangıçta, etkin bir şekilde ORTAK etmek Gelişme Yolundaki Ül¬ 
keler için hayatî bir zarurettir. 

Teknik insan gücü, sanayileşme sürecinde ve dolayısıyle trans¬ 
fer edilen teknoloji1nin adaptasyon, özümseme ve üretme sürecinde, 
bütün diğer unsurları etkinliğe kavuşturabilecek en önemli faktördür. 
Batı sanayiinin bugünkü düzeyinde dahi, erişilen teknoloji ve gelişme 
hızı ne kadar yüksek olursa olsun, Teknik Gücün hizmetinden ve deste¬ 
ğinden vaz geçilmesi düşünülemez. Bu desteği arkasına almayan bir tek¬ 
noloji gerilemeye ve silinmeye mahkûmdur. 
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A-G faaliyetlerine devletin bütçesinden ayrılan miktarlar 

genellikle çok azdır. Bu ayrılan miktarların da yerinde ve verimli 
kullanıldığı söylenemez. Dış teknik yardımların kullanımında da plan¬ 

sızlıklar dağınıklıklar hüküm sürmektedir. A-G harcamalarına ayrılan 
miktarların artırılması için yeni kaynaklar aranmalıdır. Örneğin, 
bankalarca açılan kredilere eklenecek İ° 0.5, her türlü sınai tesisle¬ 
rin ciroları üzerine eklenecek % 0,5 ve ihracaat ithalat üzerine ko¬ 
nacak İo 1 lik bir marj ile yılda yaklaşık 20 milyar Tl'lik bir ek kay¬ 
nağın ortaya yıkacağı tahmin edilmektedir. 

Yeraltı ve ydrüstü kaynaklarının zenginliği, topraklarının ve 
iklimlerinin elverişliliği bakımından Türkiye dünyanın en şanslı ül¬ 
kelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1990'ların ve 2000'lerin 

capsaeıiı plan ve programları yapıldığı, bu nimetler ve zenginlikler 
planlı ve :,rogramlı olarak kullanıldığı ve işlendiği takdirde Türk 

Milleti dünyada l&yık olduğu yere tekrar yerleşecektir. 

Türkiye'de bazı çarkları çevirebilecek nitelikte beyingücü, 

bilgi, beceri, alet vs. birikimine artık ulaşılmıştır. Bu dağınık 
birikimi belirli merkezlerde (en ekonomik ve çabuk olarak, gelişmiş 
bazı üniversitelerimiz içinde) toparlayarak belli alanlarda etkili ve 

dinamik güce baen ulaşabiliriz. Böyle bir ön düzenlemeye, öncelikli 
sanayii v* sektörlerin ihtiyaç duyduğu bazı teknolojilerin ve insan- 
gücUnün üretimine hemen geçebiliriz. Bu tür palanlı çalışmalar, topar¬ 
lanmalar ve yönlendirmeler yapıldığı takdirde sürdürülen A-G ve eğitim 
faaliyetleri vs yapılan yatırımlar "dağınık, bireysel, savurgan ve 
kısır’ yapısından hemen kurtulacak ve hepimizin özlemini çektiği "üret¬ 
ken ve kalkınma hedefleri ile bütünleşmiş" yapısına kavuşacaktır. 
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Gelişmekte olan ülkeler teknoloji yarışında saf dışı kalma¬ 
maya dikkat ederek, ancak gelişmeleri takip edebilecek seviyeyi koru¬ 
maya çalışmakta, hummalı bir gayret içinde, transfer edebildikleri 
teknolojiyi sindirmek için uğraş vermektedir. Bu uğraşın bir bölümü 

teknolojiyi öğrenmek, onu mevcut sisteme adapte etmek ise, diğer bir 
bölümü de, benimsenebilen teknolojinin yurt sathında sağlıklı ve seri 
bir şekilde yaygınlaştırılmasidir. Bu nedenle, teknolojinin yaygın¬ 
laştırılması sorunu, özellikle gelişmekte olan Türkiye gibi ülkeler 

için büyük önem arz etmektedir. 

Gerçekte teknoloji, alınan, satılan, üzerinden para kazanılan 
bir husus olması nedeniyle, en geri kalmış toplumlarda bile, belirli 
bir hareketlilik içindedir. Yani, gelişigüzel bir yaygınlaşma için¬ 
dedir. Soruna Türkiye açısından bakılacak olursa, teknoloji hareketi¬ 
nin yıllardan beri sürdüğünü, doğal kanunlar çerçevesinde yaygınlaş¬ 

tığını görmek mümkündür. Dolayısıyla teknoloji yaygınlaştırılması 

sorunu, sıfırdan başlatılacak bir eylem olmayıp, sistematize edilmesi, 
etkinleştirilmesi, hatta ülkede üretilecek ve geliştirilecek teknolo¬ 
jiler için bir "geri besleme" unsuru haline getirilmesi faaliyetleri¬ 

ni kapsayan bir uğraşlar cümlesidir. 

Türkiye’de halen mevcut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 
bağlı Sanayi Bölge Müdürlükleri, bugüne kadar teknolojinin yaygınlaş¬ 
tırılmasında rol alan, fakat pek fazla etkili olamayan kuruluşlardan¬ 
dır. Yine, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her seviyedeki Endüstri 
Meslek Okulları, dışarıya açık dar çerçeveli faaliyetleri ile tekno¬ 
lojinin yaygınlaştırılmasında faktör teşkil etmiştir. Araştırma labo- 
ratuvarlarındaki bazı personelin sanayi kuruluşlarını özel amaçlarla 
ziyaret etmeleri, sanayicilerin, sayısı çok az da olsa, zaman zaman 
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araştır»» laboratuvarlarından fikir sorsaları, isteklerde bulunmaları, 
Türkiye'deki etkin olmayan teknoloji yaygınlaştırma hareketinin parça¬ 
ları olmuştur. Sorun, gelişen ve diğer ülke sanayileri ile yarışma 
»orunda kalan yerli sanayide, teknolojinin sağlıklı, sistematik ve 
etkin bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak; bunun için çabuk 

uygulanabilecek, etki alanı geniş ve malt külfeti az olan bir model 
tesbit etmektir. Bu durumda en ekonomik yol, mevcut alt yapıyı verim¬ 
li bir tarzda kullanma yollarını aramak, onu kısa zamanda harekete 
geçirebilmektir. 

Teknoloji yaygınlaştırılmasının "temelinde iletişim yatar. 
Yani, bilir*«yeni çözümlenecek yere, yeni bilgileri kullanıcıya ilet¬ 
mek gerekir. Bu görev oldukça zordur. Belirli bir bilgi, beceri ve 
tecrübe ister. Teknik bir tahsilin sonrasında, biraz sanayi tecrübesi, 
genel ve ileri teknolojiler hakkında bilgisi olan kişiler bu iletişi- 
mi sağlayabilir. "Teknik Saha Görevlisi” adı verilen bu elemanların 

kiş ilikleri re sanayicilerle uyum içina girebilmeleri hizmetin yapıl¬ 
masında önaali etkendir. 

Bir sanayi problemini, sanayici ile birlikte tesbit eden tek¬ 
nik saha gOrevlisl, problemi 4 şekilde çözümleyebilir. 

a. yerinde ve derhal, 
t. kısa bir literatür araştırması yaparak, 
o; problemi yakındaki bir atölye veya laboratuvard»; 

çözdürerek ve 

d, problemi bir araştırma laboratuvarma aktarmak suretiyle. 



- 25 -

Bunlardan birincisi için bilgi ve tecrübeye sahip olması, 

İkincisi için, ofisinde veya ulaşabileceği en yakın yerde literatür 
imkânlarının bulunması, üçüncüsü için yakın çevresinde basit labora- 

tuvar ve atölye imkânları olan bir kuruluşun, örneğin bir teknik oku¬ 
lun mevcudiyeti, dördüncüsü için ise zor bir problemi aktarabileceği 
bir laboratuvar, merkez veya enstitü ile işbirliği içinde olması ge¬ 
reklidir. Görüldüğü gibi teknolojinin yaygınlaştırılması, basitten 
mükemmele doğru giden bir sistem, bir ağ içinde gerçekleştirilebilir. 

Sistemdeki herhangi bir eksiklik hizmette kusura neden olur.Şu halde 

teknolojinin yaygınlaştırılması için başvurulacak sistemj 

a. araştırma laboratuvarları, 

b. enformasyon ve dokümantasyon merkezleri, 

c. lokal kütüphaneler, 
d. Meslekî Teknik Okullar ve 

e. teknik saha görevlilerinden müteşekkil 

olmalıdır. Bu canlı sistemin yaşamasını ve gelişmesini sağlamak için 
destek hizmetlerine gereken önem ve öncelik verilmelidir. Destek hiz¬ 

metlerinin başında "eğitim" gelir. Eğitim, 

a. teknik elemanların iyi yetişmesi, teknolojinin yaygın¬ 
laştırılmasında etkili olmaları için yeterli ve iyi hazırlanmış prog¬ 

ramları, 

b. teknik enformasyon ile araştırma ve geliştirme hizmet¬ 
lerini yapan personelin yanı sıra, teknik saha görevlilerini zaman 

zaman, işbaşında veya teorik olarak eğitme faaliyetlerini ihtiva et¬ 
melidir. 
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Eğitimin birinci safhası Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Öğre¬ 
tim Genel Müdürlüğü'nün selahiyet ve sorumluluğu içine girer. İkinci 
safha ise TÜBİTAK ve SEGEM gibi kuruluşların işbirliği içinde gerçek¬ 
leştirilebilir. 

Bütün bu açıklamalardan sonra, Türkiye'de teknolojinin yay¬ 
gınlaştırılması için gerekli kuruluşların varolduğunu söylemek yan¬ 

lış olmaz. Esasta, 

a. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı sanayi Bölge 
Müdürlükleri, 

b. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Okullar, 
c. TÜBİTAK ve 

d. SEGEM' den ibaret olan kuruluşların belirli bir yasa, 

yöntem ve koordinasyon içinde çalışmaları, Türkiye'deki teknoloji 
yaygınlaştırılmasına büyük hız verecek, boyutlar kazandıracaktır. 

TÜBİTAK, 10 yılı aşkın bir zamandan beri araştırma-endüstri 
ilişkilerini seviyeli ve modem bir yaklaşım içinde yürütmekte olan 

tecrübeli bir kuruluştur. 

Endüstri-araştınna ilişkilerinde uzman personele ve çok iyi 
teknik enformasyon ve dokümantasyon imkânlarına sahiptir. Bu sebeple 
teknolojinin yaygınlaştırılması faaliyetlerinde, önemli problemlerin 

çözümü ile eğitim sağlamada büyük bir potansiyel teşkil edeceği tar¬ 
tışma götürmez. 
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SEGSM, Birleşmiş Milletler desteği ile kurulmuş olan ve tek
nik eleman eğitimi ile faaliyetlerini sürdüren bir kuruluştur. Bir
leşmiş Milletler desteğinin sona ermesi ile bu kuruluş kapanmamalı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı, endüstriyel problem çözümüne 
ağırlık vsren bir teknoloji enstitüsü olarak idame ettirilmelidir. 
Bu suretle teknoloji enstitüleri modelinin Türkiye'deki teknoloji 

yaygınlaştırılması konusundaki etkinliğini belirleyecek bir pilot 
çalışmaya girişilmiş olur. 

Teknolojinin yaygınlaştırılmasında Meslekî Teknik Okullarda
ki eğitim şekil ve düzeyinin çok önemi vardır. Günün ihtiyaçları ve 
gelecekteki gelişmeler dikkate alınarak, Millî Eğitim Bakanlığı yet
kililerince Meslek Teknik Okullarında eğitim programlarının gözden 

geçirilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi faydalı olur. 

Teknik saha görevlilerin ve Meslek Teknik Okullarındaki öğ

retmenlerin, teknolojinin yaygınlaştırılmasındaki rolleri çok büyük
tür. Bunların zaman zaman .yeniliklerden haberdar edilmesi ve bilgi 

düzeylerinin yükseltilmesi için eğitime tabi tutulmaları gereklidir. 
Bu konuda TÜBİTAK nazım rol oynamalıdır. 

Teknik saha görevlilerin çabuk çözülebilecek problemlerde 

yararlanması için, kısa zamanda başvuracağı literatür için Sanayi 
Bölge Müdürlükleri bünyesinde, her bölgedeki sanayi çeşidini dikkate 
alarak teknik bir kitaplık bulundurulması kaçınılmazdır. 

Zor veya uzun vadeli problemler için Teknik saha görevlileri, 

nin hu problemleri TÜBİTAK'a aktarmaları, gereğinde TÜBİTAK teknik 
enformasyon ve dökümantasyon hizmetlerinden yararlanma yoluna gitme
leri faydalıdır. 



Görüldüğü gibi, Türkiye'de teknolojinin yaygınlaştırılması 
için gerekli kuruluşlar mevcuttur. Bu kuruluşların etkin bir biçimde, 
böylesine önemli bir konuda faaliyet göstermesi için 

a. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

b. Millî Eğitim Bakanlığı ve 

o. TÜBİTAK 

yetkililerinin işbirliği esaslarını müştereken tesbit etmeleri, bu 

esasların yasa, tüzük veya yönetmeliklerle resmileştirilmesi ve güç¬ 
lendirilmesi faydalı olur. Türkiye'de teknolojinin yaygınlaştırılma., 

sı sorunu çok önemlidir ve sadece karşılıklı anlayışla gerçekleşti¬ 

rilecek bir koordinasyon çerçevesinde çözümlenemez. Selahiyet, sorum¬ 
luluk ve işbirliği ilkelerinin yasa haline getirilmesi gereklidir. 
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III - ÖNERİLER 

Çözümü gün geçtikçe zorlaşan ve zincirleme birbirine bağlı 

olan B-T sisteminin meseleleri amatör çapta ele alınamayacak kadar 

kapsamlı, ciddî ve hayatîdir. Dolayısıyla bunları bir bütün içinde 
tek tek analiz edecek, kurmay heyetler gibi strateji ve hedefler 
tespit edecek, tedbirler düşünecek ve uygulattıracak, ülkedeki A-G 
faaliyetlerini ve yatırımlarını millî hedefler doğrultusunda yönlen¬ 

direcek ve destekleyecek, kısaca B-T sistemimizin sahibi ve sorum¬ 

lusu olacak bir beyin kurulşa, bir merkezî mekanizmaya acilen ihti¬ 
yaç vardır. Hükümet düzeyinde, Başbakanlığa bağlı, Üniversiteler ve 
kamu kuruluşları üstünde etkin ve emredici, yetkileri kanunla belir- 

lenmi, DPT ve YÖK ile sıkı bağlantılı ve en az onlar kadar güçlü bir 
"arkezî organ hemen oluşturulmalıdır. Böyle bir kuruluş, ülkedeki' 

A-G faaliyet ve yatırımlarını planlayıcı, yönlendirici, destekle¬ 
yici ve denetleyici bir rol almalı, hiçbir zaman A-G faaliyetlerini 

bilfiil kendi sürdürmemelidir. 

Bu üst mekanizmanın adı, yapısı, teşkilatları ve B-T sistemi 

içindeki yeri yapılacak detaylı çalışmalarla tesbit edilebilir. Sis¬ 

temin başarılı olması sektörel düzeydeki teşkilâtlanmalara da bağ¬ 
lıdır. 

Temel meseledeki bu düşüncelerimizden sonra önerilerimiz sun¬ 

lar olacaktır: 
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1. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanlarında mevcut potan¬ 

siyel ve imkânlarını (bilim adamı, mühendis, teknisyen, bilgi ve be¬ 
ceri birikimi, mali kaynaklar, laboratuvar ve atölyeler, araç, gereç 
v.s.) ayrıntıları ile ortaya çıkarmak için envanter çalışmaları ya¬ 
pılmalıdır. 

2. Bir devlet politikası olarak, bilim ve teknolojide önce¬ 

likli alanlar tesbit e lilerek, yapılacak tüm A-0 faaliyetlerinin bu 

alanlarda yoğunlaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

3. İleriye dönük A-G faaliyetlerinde kullanılacak insan 
gücü ve kaynakların değişik bilim ve teknoloji alanlarına göre pro¬ 

jeksiyonları yapılmalıdır. 

4. Bilim adamı ve araştırıcı yetiştirmek ve çalıştırmak hu¬ 

susunda, kısa, orta ve uzun vadede gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Ayrıca profesyonel, tam zamanlı araştırıcı kadro ve gruplar kurulma¬ 
lıdır. 

5. Değişik alanlardaki üstün yetenekli gençlerin erken yaş¬ 
larda tesbit edilerek, uygun ortamlarda yetişmelerini sağlayacak 

burs ve eğitim programları1 geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmaladır. 

ı 

6. Bilim adamı ve araştırıcıların diğer ülkelerdeki bilim¬ 
sel çalışmalara katılmalarını kolaylaştırmak için mali kaynaklar 
artırılmalıdır. 

7. Yurt dışında bulunan "Türk bilim adamları"nın ülkedeki 

bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik edici tedbirler alınma¬ 
lıdır. Bu bilim adamlarının ülkede yerleşmelerinin sağlanması amacı¬ 
na yönelik önlemler alınrrr>1ıdır. 
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8. Türkiye'de A-G hizmetlerinin en üst düzeye çıkarılması 
ve verimli hale getirilmesi için, ulusal bilgi ağı merkezi bir ör¬ 

güte bağlı olarak geliştirilmeli, dokümantasyon ve enformasyon hiz¬ 
metleri ülke çapında yaygınlaştırılmalı ve organize edilmelidir. 

9. A-G faaliyetlerine ayrrlan bütçede geliştirme faaliyet¬ 
leri ağırlık taşımalıdır. 

10. Bilim ve Teknoloji alanındaki Araştırma ve Geliştirme 

politikalarının, ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda tesbit 

edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla, 

kamu kuruluşlarının üstünde, emredici, yönlendirici, denetleyici ve 
planlayıcı yapı ve yetkiye sahip bir Koordinasyon Kurulu oluşturul¬ 
malıdır. 

11. Millî çıkarlar ve ihtiyaçlar ve Kalkınma Planındaki he¬ 

defler doğrultusunda ülkenin B-T politikası, öncelikleri ve hedefle¬ 
ri belirlenmelidir. 

12. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca sunulan proje teklifleri 
belirlenen A-G plan ve programları ışığında, sanayi ve sektörlerin 
ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeli ve mali yönden destek¬ 
lenmelidir. 

13. Özel sektörün yatırımlarının bir kısmını A-G faaliyet¬ 
lerine ayırmaları için tedbirler ve teşvikler getirilmelidir. 

OokümMtM»” va K6'¥“"''i 5' 
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14. Yurt dışına Mühendislik hizmetleri satma imkânları ko¬ 
laylaş tırılmalıdır. 

15. 'tretimde kaliteyi artırmak için standartlaşmaya ağırlık 
verilmelidir. 

15. Teknik ve mesleki alanlardaki yayınların artırılması ve 

yeterli düzeye çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bilim¬ 

sel ve teknolojik gelişmeleri yansıtan yayınlar Devlet tarafından 

yapılmalıdır. 

17. A-G harcamaları bütçesi mutlaka artırılmalıdır; ilgili 
kurum ve kuruluşların (kamu ve özel) bu bütçeye katkıları belirlen¬ 

melidir; bu harcamalara yeni malî kaynaklar aranmalıdır. 

18. A-G faaliyetleri sürdüren araştırmacıların dış temas 
imkanları artırılmalı, özellikle kısa süreli temaslara (kongre, kon¬ 

ferans, sergi, fuar v.s) ekip olarak katılmaları saklanmalıdır. 

19. Milli B-T politikası ve A-G planları doğrultusunda el¬ 

deki halihazır potansiyel ve imkanlardan daha verimli bir şekilde 

yararlanabilmek ve üretken bir sisteme kısa zamanda geçebilmek için 
şu ilave tedbirlere gerek vardır : 

a) A-G faaliyetleri sürdüren kurum ve kuruluşlar tek tek 

ele alınıp gerekiyorsa görev ve sorumlulukları yeniden belirlenme¬ 

lidir. Konum, birikim ve özellikleri gözönüne alınarak bu kuruluş¬ 
ların bazılarına öncelikli alanlarda güdümlü projeler verilmelidir. 
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b) Araştırmacı yetiştirme ve yetişmişleri de verinle ve 
verimli kullanma modelleri ve prolgramları geliştirilmelidir. 

c) Ekip çalışmaları özendirilmeli ve desteklenmelidir. 

a) Araştırmacılar için özendirici, üretkenlik ve nitelikle 

orantılı esnek ücret politikaları tesbit edilmelidir. Beyingöçünü 

önlemek amacı ile ülke içinde mesleki doyum sağlayan ortam ve imkan¬ 
lar yaratılmalıdır. 

e) Çoğunluğu üniversitelerde toplanmış olan araştırmacı¬ 
larda eğitimden çok A-G faaliyetlerinde yararlanabilmek için öğretim 

üyesi yetiştirme faaliyetleri hızlandırılmalıdır. Bilhassa uygula¬ 
malı eğitim sürdürebilecek ve deneysel çalışma yapabilecek (labora- 

tuvar kuracak, öğrencileri burada eğitip pratik bilgi ve becerilerini 

artıracak, onlara araştırmacı ve yaratıcı olma hüviyeti kazandıracak) 

niteliklerdeki öğretim üyelerinin sayılarını artırmak için çaba sar- 

fedilmelidir. Gelişmiş üniversitelerimizin A-G merkez ve gruplarını 

içine alacak şekilde, özendirici ve üretken doktora programları ge¬ 
liştirilmelidir. 

f) Uygulamalı bilime*! araştırmalar ve bilhassa teknik ve 
teknoloji üretimi özendirilmelidir; bu amaçla, A-G harcamaları büt¬ 
çesinin çoğu geliştirme faaliyetlerine ayrılmalıdır. 



Teknoloji ve teknolojik karakterde enformasyon üretimi ve 

kullanımı dünya ölçüsünde gittikçe artan bir önem Kazanmaktadır. 

Son yıllarda uluslararası ticaret akımlarındaki yeni eğilimler, pi¬ 

yasa paylarındaki değişmeler, ticarî savaşlar ve politik planda gö¬ 
rülen sürtüşmeler teknolojik üstünlük kavramı üzerindeki tartışma¬ 

ların güncelliğini arttırmış bulunmaktadır. 

Şüphesiz, teknoloji politikası konusunda arzu edilen hedef¬ 
lere varılması, ilgili mekanizmaların geliştirilmesi ve teknolojik 

değişimden beklenen yararların elde edilmesi kolayliıcla ve kısa sü¬ 

rede gerçekleşecek bir olay değildir. Bu süreç bizde son yıllara 

kadar asgari yönlendirme ile yürütmüş ve sonuçtan ülke bundan önem¬ 

li ölçüde zarar görmüştür. 

Bu durumun oluşumuna katkıda bulunan bazı sebepler şunlardır 

a) Türk yatırımcısı ve işadamı teknolojik ş-elişmenin sü¬ 

rekli bir süreç olduğunu yeterince kavrayamamış ve bir fabrika kur¬ 

mak ve bunu işletmekle işin bittiğini sanmıştır. 

b) Uzun yıllar izlenen ithal ikamesi ve yüksek gümrük du¬ 

varları politikası içeride tembel ve sadece iç pazara dönük, ihra¬ 
cat ile asgari ölçüde ilgilenen bir sanayi yapısını ve onu sürdüren 
sanayici tipini yaratmıştır. 

c) Haklı sebeplerle de olsa, fizikî üretim miktarına ve¬ 

rilen aşırı önem kalite unsurunu ikinci Dİana itmiş ve firmalar uy¬ 
guladıkları -mamul ve pros teknolojilerin'e iyileştirmelere gitmeye 

gerek görmemişlerdir. 
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d) Endüstriler arasındaki girdi-çıktı ilişkilerine gereken 

önem verilmemiş, birbirini bütünlemeyen teknoloji transferi işlemle¬ 
rine dayalı hızlı bir sanayileşme, uluslararası ticarete aktif bir 
şekilde katılamayan ama hakim vasfı dışa bağımlılık olan bir ekono¬ 
mik yapı oluşturmuştur. 

e) İç niyasalardaki yüksek yatırım kârlılığı oranları yer¬ 
li sanayicinin teknoloji transferi alanındaki yetersiz bilgisi ve 
pazarlık gücü ile birleşince, yararlılığı tartışılır pek çok tekono- 

loji ithal edilmiş ve ithal edilenlerin de hazmı yetersiz ölçüde 
gerçekleşmiştir. 

f) İktisat, işletmecilik ve mühendislik eğitimi veren üni¬ 
versitelerde teknoloji faktörünün üretim ve ekonomik kalkınma ile 

ilişkisi yeterli düzeyde ele alınamamıştır. Son birkaç yıldır ihra¬ 
ca konusunda yaratılan bilinçlenmenin sağladığı olumlu sonuçlardan 
ders almak ve benzer bir ulusal çabayı teknoloji konusunda da harca¬ 

mak gerekmektedir. Brezilya, fîüne.y Kore, Tayvan gibi "yeni endüstri¬ 
leşmiş toplumlar" olarak tanımlanan ülkelerin ihracat hamlesine 
1960 larda başladıklarını ve bu ülkelerde 1970'li yılların teknolo¬ 

jik gelişimin bir numaralı önceliğe sahip olduğu yılları oluşturdu¬ 
ğunu hatırlamalıyız. 

Ülkemiz artık, makina, ekipman, tesis gibi teknoloji biçim¬ 

lerinden çok know-how ithaline kaymakta ve bu ise teknoloji alanın¬ 

daki bilinçlenmenin önemini arttırmaktadır. 

Bilinçlenme süreci aşağıdaki alanlarda yoğunlaştırılabilir: 
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a) Rkonomik gelişme ile ilişkili olarak teknolojik gelişme 

önceliklerinin formülasyorıu, 

b) Üretim usullerinde teknolojik değişimin sürekliliği, 

c) Teknoloji seçiminin önemi, teknoloji ithalinden azami 

yararı sağlamanın zorunluluğu. 

Gelişmiş veya gelişmekte olsun, istisnasız tüm ülkeler tek¬ 
noloji transferine prosesine aktif olarak katılmaktadırlar. Özellik¬ 
le gelişen ülkeler acısından teknoloji transferi iki temel amaca hiz¬ 
met etmelidir : 

a) Sanayileşmeyi hızlandırmak, 

b) Teknoloji birikimine katkıda bulunarak secilmi, alan¬ 

larda teknolojik gelişmeyi hızlandırmak^ 

Teknoloji transferi olayı, yabancı sermaye dışında, kamu ma¬ 

kamları tarafından bir bütün olarak ele alınmamış, bu alanda deği¬ 
şik Bakanlıklar değişik politikalar uygulamış ve yatırımcılara tek¬ 

noloji seçiminde rehber olacak kurallar ve mekanizmalar geliştirile¬ 

memiştir . 

Teknoloji transferi politikası ile ilgili olarak alınması 

gereken bazı önlemler ve atılması gereken adımlar aşağıda özetlen¬ 
mektedir. 
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Üretimin teknolojik yapısı, şüphesiz, teknoloji üretiminin 
ve teknoloji transferinin etkisi yanında daha geniş bir sosyo-ekon"- 

mik yapının ve onun gelişme dinamiklerinin bir sonucudur. Kamu ma¬ 

kamları ellerinde bulunan ve bazıları çok etkili olan mali ve ekono¬ 

mik araçlar yardımı_ile sadece doğrudan teknoloji politikasının olu¬ 

şumunu etkilemekle yetinmemeli, aynı zamanda, teknoloji* gelişmenin 
tempo ve yönünün belirlenmesinde payı olan diğer kavram ve mekaniz¬ 

maları da manipüle ederek teknolojik gelişmeyi hızlandırmalıdırlar. 

Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyan uluslararası niya¬ 

salara daha yaygın olarak girme ve tutunma stratejisinin başarısı, 

sağlıklı bir tekno-ekonomik yapı ve tatminkar bir yurtiçi reıcabet 

ortamı olmaksızın sınırlı ve kısa süreli kalacaıclır. 

Bu açıdan : 

a) Piyasalarda rekabet şartlarının oluşumunu bilinçli ola¬ 
rak ortadan kaldıran tekelci ve oligopolist eğilimlerle mücadele 

edilmelidir. 

b) Yerli üreticiyi desteklemek amacıyla alman ithal yasa¬ 

ğı tedbirinde selektif bir uygulamaya gidilmeli ve her halde ithal 
yasağı makul bir süre sonra kaldırılmalıdır. 

c) Özellikle sermaye gerekleri "önünden ilave girişlerin 
hemen hemen imkflnsız olduğu piyasalardaki halihazır üreticiler ted¬ 
ricen dış rekabete maruz bırakılmalıdır. 



a) 1'eKnolo.iL transferi öncelikli sektörlere ve endüstrile¬ 
re yöneltilmelidir. Politik amaçlı teknoloji transferleri makul bir 

seviyede tutulmalı, maliyet'fayda dengesi gözetilmelidir. vine no- 
11 tik karakteri ağır basan büyük çaplı teknoloji transferlerinde yer¬ 

li muhteva oranını başlangıçta maksimize etmeye, çalışılmalıdır. 

b) Yatırımların teşviki geliştirilmesi zorunlu end strilere 

yöneltilmelidir. 

c) Teknoloji transferinin tüm yönleri konusunda uzmanlaşa¬ 

cak ve özellikle lisans anlaşmalarının incelenmesi , gerekli değişik¬ 
liklerin yapılması ve onaylanması ile görevlentirilecek te* ve bağım¬ 

sız bir kuruluş oluşturulmalıdır. 

Teknoloji Transferi Kurumlan 1nın temel fonksiyonları aşağıda 

özetlenmektedir : 

- vabancı teknolojilerin bulunması ve seçimine rasyonel 
bir yaklaşımı teşvik etmek. 

Teknoloji transferi anlaşmalarına giren yerli lisansi- 

yelerin daha iyi şartlarda anlaşmalar yapabilmelerine 

katkıda bulunmak, rehberlik'yapmak, 

Lisans anlaşmalarının uygunluğunu incelemek ve onayla¬ 
mak . 

— Yürürlükteki lisans anlaşmalarını denetlemek.. 
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Yerli teknolojilerden yararlanma imkanlarını arttırmak. 

Teknoloji transferi politikasının belirlenmesine katıl¬ 
mak ve tavsiyelerde bulunmak. 

Böyle bir kuruluş, lisans anlaşmalarını ülke ekonomisi açı¬ 

sından yararlı, seçilen teknolojinin uygunluğu, lisans ücretlerinin 

kabul edilebilirliği ve lisansiyenin hakları bakımından etkili bir 

şekilde denetleyebilir. 

d) Türk yatırımcısı büyük çoğunluğu ile uluslararası tekno¬ 
loji transferi konusunda yetersiz bilgi ve pazarlık gücüne sahiptir. 

Üstelik, daha önceki yıllarda varolan yüksek yatırım kârlılığı oran¬ 

ları da, yatırımcıyı, yabancı lisansörler tarafından adeta dikte et¬ 

tirilen lisans anlaşması şartlarını kabule itmiştir. Öyle ki, cari 
Amerikan antitröst ve Ortak Pazar rekabet hukukunun bile yasakladığı 

lisansiye aleyhindeki bazı lisans anlaşması şartaları yapılan birçok 

anlaşmaya girmiştir. Bu anlaşmalardan bir kısmı halen yürürlüktedir. 

İstisnai durumlar dışında, bu tür şartların lisans anlaşma¬ 
larında yeralması önlenmeli ve yenilenmesi istenen lisans anlaşma¬ 
ları da bu noktalar açısından titizlikle incelenmelidir. 

e) Lisans anlaşmalarını onaylayan kamu makamlarının ye¬ 
tersiz incelemesi sonucu, yapılan know-how anlaşmalarının çoğunun 
gerçekte kritik know-how'ı kapsamadığı farkedilememiştir. Türk lisan- 

siyeler know-how paketinin ne olduğunu ve nasıl açılması gerektiğini 

öğrenememiş veya bildiği halde dikkate almamış ve sonuçta know-how'ın 
tam ve eksiksiz olarak satınalınması yerine know-how lisansı ile ye- 

tinilmiştir. Dışa bağımlılığı ve döviz harcamalarını arttıran ve tek¬ 
nolojik birikime çok az katkıda bulunan bu türk know-how anlaşmaları 
önlenmelidir. 
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d) Mamul standartlarının belirlenmesi ile ilgili çalışma¬ 
lar hızlandırılmalı, standartlara uyumu denetleyen mekanizmalara iş¬ 
lerlik kazandırılmalı ve denetim sonuçlarının kamuy* duyurulmasına 

özen gösterilmelidir. Her halde, kötü kaliteli mamul imalatçısının 
iyi kaliteli imalaçıyı piyasadan kovması ya da küçük bir piyasa ke¬ 
simi ile sınırlaması yönündeki eğilim ile mücadele edilmelidir. 

e) Tüketicinin bilinçlenmesi ve korunması amacıyla ciddi 
adnlar atılmalıdır. 

f) Sınırlı kaynaklara eahip olan işletmelerin birleşmele¬ 
ri ve şirketleşme teşvik edilmelidir. 

SONUÇ 

Bilim v* teknoloji, ülkelerin ekonomik, soayal ve kültürel 
gelişmesi açısından hayatî öneme kaildir. Ekonomik Sistemleri ▼* 

kalkınma modelleri ne olursa olsum; teknoloji, ülkelerin kalkınma 
planlarında ve stratejilerinde önemli yer tutmaktadır. 

Ülkemizin, daha hızlı, düzenli ve dengeli bir kalkınmayla 
çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması, milletimizin müreffeh bir 

toplum olamak milletler ailesi içinde lâyık olduğu yeri alması millî 
ülkümüzdür. 

Bu ülküye ulaşabilmek için, ülkedeki bilim ve teknolojik 
potansiyelin en kısa zamanda çağdaş düzeye çıkarılması zorunludur. 
Çünkü bilim ve teknolojide ger|| kalmış bir ülkenin ekonomik olarak 
gelişmesi mümkün değildir. 



Komisyonumuz; araştırmaları sonucunda elde ettiği bulguları 
değerlendirerek:; millî teknolojik birikimi artırma amacına yönelik 
faaliyetlerin yeniden tanzim edilmesi ve takibedilen ekonomik ve 

sosyal politikalarla uyum içinde yürütülmesi gerektiği sonucuna var¬ 
mıştır. 

Bu maksatla, öncelikli olmak üzere ülkemizde mevcut bilimsel 

ve teknolojik altyapının tesbit edilmesi, eksikliklerinin giderilme¬ 

si ve bu altyapının geliştirilmesi lâzımdır. Teknolojik altyapının 

temel faktörleri olan araştırıcı insangücü sayısı ve kalitesinin ar¬ 

tırılması, A-G faaliyetlerinin örgütlenmesi ve A-G ayrılan kaynakların 

artırılması, yerinde ve etkin kullanımının sağlanması lâzımdır. 

İlmî veya teknolojik bilgi üretme ve geliştirme amacına yöne¬ 
lik A-G faaliyetleri günümüzde stratejik öneme haiz olmalarına rağ¬ 

men, çok uzun zaman, büyük emek ve kaynak gerektirmektedir. Özellik¬ 
le teknolojik altyapının henüz yeterince gelişmediği ülkelerde A-G 

faaliyetlerinin başarıya ulaşması güçtür. Bu sebepler, gelişme yolun¬ 
daki ülkeleri teknoloji transferine yöneltmektedir. 

Ülkemiz, bir yandan teknolojik altyapısını geliştirerek muay¬ 
yen bir müddet sonra teknoloji üretebilir bir ülke olmaya hazırlanır¬ 

ken öte yandan, millî ekonominin teknolojik ihtiyaçlarının transfer 

yoluyla karşılamaya çalışmalıdır. 

Transfer öncelikli bir teknoloji politikasının başarısı, dış 
dünyadaki teknolojik gelişmelerin yakından ve günü gününe takibine, 

ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına uygun tekniklerin tesbitine ve bu 
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tekniklerin ülkeye kazandırılmasını mümkün kılacak tedbirlerin alın¬ 
masına bağlıdır. Bu maksatla, mer'i mevzuat ve idari yapının yeniden 
tanzimi, çok yönlü, karmaşık ve güç transfer işlemlerini yürütebile-. 

cek bir uzman kadro oluşturulması zorunlu olmaktadır. 

Kazanılmış teknolojilerin yaygınlaştırılması, en geniş ve en 

etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanılması amacıyla milli bir 

sistem geliştirilmelidir. Bu sistemin iyi kurulmuş olması ve etkin 

işlemesi teknolojik gelişmeden beklenen faydalın artıracaktır. 
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DPT BİLİM VE TEXNOLOJİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
"BİLİM POLİTİKASI" ALT KOMİSYON RAPORU 

1. GİRİŞ : 

Modern ve güçlü teknolojilerin başdöndürücü bir hızla yarış¬ 

tıkları çağımızda, ülke başarılarının sırları, ülkelerin milli yapı 

ve çıkarlarına uygun olarak titizlikle korudukları Araştırma Geliş¬ 

tirme (A+G) ve Bilim Teknoloji (B-T) sistemleridir. 

Ülkelerin savunma güçlerini arttırmak, toplumlarına daha mü¬ 
reffeh bir gelecek sağlamak Elmacıyla sürdürdükleri bu savaşta sergi¬ 

lenen yatırımlar, olağanüstü mertebelere yükselmektedir. Bu yatırım¬ 

ların sadece alet, cihaz ve malzeme olsırEik sınırlandığını da söyle¬ 
yemeyiz. 

Eğitim hEU'camaİEirı da çok yüksek bir değere ulaşmakta, ayrı¬ 

ca eldeki bilimsel ve teknolojik potansiyelden en verimli bir şekil¬ 

de yarEirlanma, karşılıklı işbirliği, koordinasyon, örgütlenme, yatı¬ 

rım ve planlama gibi temel konuİEtrda önemli aşsımalar gerçekleşmekte¬ 
dir. 

Konunun derinliğini ve önceliğini kavrayan ülkeler, A+G ve 

B-T sistemlerinin örgütlenmesini hükümet düzeyinde ele almışlardır. 
Konu ile ilgili yatırım, yönlendirme ve denetlemelerdeki yetki ve 
sorumlulukları, tam gün çalışan kadrolarla bazı merkezi kuruluşlarda 
toplama yoluna gitmişlerdir. Hatta, bunlsırla yetinmeyip "Bilim ve 
Teknoloji Bakanlığı" gibi, ismi önceden işitilmemiş, yeni yeni Bakan¬ 
lıkları devreye sokmak ihtiyacını hissetmişlerdir. 



Butlun neticesi olarak izlenecek politikalar tespit edilmiş, 

ülkelerde yalın bilimsel ve araştırma faaliyetlerinde önemli kısıntı¬ 

lar görülmüş, bunun yerine uygulamaya ve teknoloji üretimine yönelik 

geliştirmelere daha fazla önem verilmiş ve yatırımlar bu tür sahala¬ 

ra kaydırılmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak uygulamacı ve mühen¬ 

disler, bilim adamları ve araştırmacılarla bir arada aynı ekiplerde 
yer almağa ve çalışmağa başlamışlardır. Böylece hem bilimdeki yeni 

buluşlar ve sonuçlar geçiktirilmeden uygulamaya aktarılmakta hem de 

bilimsel araştırmalar ihtiyaç duyulan ve sonuçları kısa zamanda uy¬ 

gulamaya konabilecek konular üzerine yönetilmekte ve yoğunlaşmakta¬ 

dır. Çağın hızlı teknolojik değişmelerinin izlenip, bunlara uyum sağ¬ 

lanabilmesi, sürdürülen A+G faaliyetlerinin daha üretken ve sonuçla¬ 
rının ülkeye daha yararlı olmasının, bu tür ekiplerin kuruluşu ve iş¬ 

leyişleri ile gerçekleşebileceği artık şüphe götürmez bir hakikattir. 

2. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM : 

Türkiye'nin şimdiye kadar gerek Araştırma Geliştirme; (A+G) 

ve gerekse Bilim-Teknoloji (B-T) sahalarında belirli ciddi ve tutar¬ 
lı bir planı maalesef tespit edilememiştir. Bunun sonucu olarak, uygu¬ 

lamada çeşitli dağınıklıklar, bazı alanlarda ihmaller ve kaynakların 

israfı ile insangücü kaybının var olduğu sezilmektedir. Şöyle ki : 

2.1. Türkiye'nin mevcut insangücüne göre; Bilim adam!arı 
ve araştırıcıların sayıları ve nitelikleri bakımından yeterli düzey¬ 
de olmadıkları kesindir. 

2.2. Üniversitelerimizde bilimsel üretkenlik son derece 

kısıtlı bir seviyede kalmakta, bilimsel dergilerdeki ilginç makale¬ 

lerin sayısı ise sınırlı bir değerin üstüne çıkamamaktadır. 



2.3. Bilim Adamı yetiştirmek için özendirici planlayıcı ve 
takipçi bir üst makamın mevcut olmaması nedeniyle, üstün yetenekli e- 
lemanlar, ekseriya yabancı ülkelere gitmekte veya mali imkanları yük¬ 
sek meslekleri tercih etmektedir. 

2.4. Bilimsel ve Teknik araştırmalara ayrılan maddi imkân¬ 
larla; araç ve gereçler yetersiz düzeydedir. 

2.5. Üniversitelerimizde çağın gereklerine cevap veren yapı¬ 
cı ve tamamlayıcı bir eğitim ve öğretim birliği olmadığı gibi, Üni¬ 
versiteler arası işbirliği ve koordinasyon bir türlü tesis edileme¬ 
miştir. 

2.6. Mevcut araştırmaların bir bölümü ülke gerçeklerinin 

ve geleceğinin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak görünüştedir. (Bu¬ 
nun bir sebebini de Biyaai otorite ile Bilim otoritelerinin birbir-

leriyle bütünleşmemiş olmasında aramak gerekir). 

2.7. Değişik istihdam alanlarında, mevcut bilim adamı, mü¬ 

hendis ve teknisyenden oluşan çalışma grupları veya ekipleri kurula¬ 

mamakta, böylece önemli bir koordinasyon eksikliği ortaya çıkmakta¬ 
dır. 

2.8. üniversiteler kamu ve özel kuruluşlar arasında ahenk¬ 
li ve düzenli bir çalışma ortamı tesia edilememekte, bir tarafın mev¬ 
cut insan ve malzeme gücü ile, öbür taraftaki bayin güoü bütünleşeme- 
mektedir. 

2.9. İleri ülkelerdeki her konudaki A+G ve B-T çalışmaları 
yeterince izi enememek t e ve böylece " çââ;öaşloşmaM ortamından bittikçe 

-ak ! •< ? ’maktadı-. 
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2.10. Çeşitli Devlet Kuruluşları, birbirinden habersiz, 
masraflı ve ekseriye verimsiz ve denetimsiz bir A+G faaliyeti sürdür

mektedirler. 

3. ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER. HEDEFLER VE SONUÇLAB : 

3.1. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanlarında mevcut 

potansiyel ve imkanlarını (bilim adamı, mühendis, teknisyen, bilgi ve 
beceri birikimi, mali kaynaklar, laboratuvar ve atölyeler, araç, ge

reç v.s.) ayrıntıları ile ortaya çıkarmak için periyodik olarak en
vanter çalışmaları yapılmalıdır. 

3-2. Bir devlet politikası olarak, bilim ve teknolojide 

öncelikli alanlar tespit edilerek, yapılacak tüm A+G faaliyetlerinin 

bu alanlarda yoğunlaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

3.3. İleriye dönük A+G faaliyetlerinde kullanılacak insan-
gücü ve kaynakların değişik bilim ve teknoloji alanlarına göre pro

jeksiyonları yapılmalıdır. 

3.4. Bilim adamı ve araştırmacı yetiştirmek ve çalıştır
mak hususunda, kısa orta ve uzun vadede gerekli tedbirler alınmalı

dır. Ayrıca profesyonel, tam zamanlı araştırıcı kadro ve gruplar ku
rulmalıdır. Bu araştırıcı kadroların, üniversitelerdeki benzerleri 

ile eşdeğer bir statüye sahip olması yasal düzenlemelerle sağlanma
lıdır. 

3.5. Değişik alanlardaki üstün yetenekli gençlerin erken 
yaşlarda tesbit edilerek, uygun ortamlarda yetişmelerini sağlayacak 
burs ve eğitim programları, geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 
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3.6. Bilim adama ve araştırmacıların diğer ülkelerdeki bi-* 
limsel çalışmalara katılmalarını kolaylaştırmak için mali kaynaklar 
artırılmalıdır. 

3.7. Yurt dışında bulanan Türk asıllı bilim adamlarının ül¬ 
kedeki bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik edici tedbirler 
alınmalıdır. 

3.8. Türkiye'de A+G hizmetlerinin en üst düzeye çıkarılma¬ 
sı ve verimli hale getirilmesi için, ulusal bilgi ağı merkezi bir 

örgüte bağlı olarak geliştirilmeli, dokümantasyon ve enformasyon hiz¬ 
metleri ülke çapında yaygınlaştırılmalı ve organize edilmelidir. 

3-9. A+G faaliyetlerine ayrılan bütçede Geliştirme faali¬ 
yetleri ağırlık taşımalıdır. 

3.10. Bilim ve Teknoloji alanındaki araştırma ve geliştir¬ 
me politikalarının milij. güvenlik ve kalkınma hedefleri doğrultu¬ 

sunda tesbit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlan¬ 

ması amacıyla, kamu kuruluşlarının üstünde, emredici, yönlendirici, 

denetleyici ve planlayıcı bir yapı ve yetkiye sahip Başbakan'a bağ¬ 
lı "Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu" kurulmalıdır. Bu kurul, Baş¬ 

bakan 'm başkanlığında ilgili bakanlar ile YÖK Başkanı, D.P.T. Müs¬ 
teşarı, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik ve Teknoloji Başkanı, TÜBİTAK 
Bilim Kurul Başkanı ve Genel Sekreterliğinden oluşabilir. 
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BİLİM VE ARAŞTIRMA SİYASETİ 

Prof .Dr. Yaşar Karayılçm 

Ülkemizin bilim ve araştırma siyaseti ile ilgili başlıca konu¬ 
ları şunlardır: 

1. Bilim adamı - araştırıcı yetiştirmek: Türk bilim adamı ve 

araştırıcısını yeter sayıda ve üstün vasıfda yetiştirmek bilim ve araş¬ 
tırma siyasetinin bugün de en önemli konularından biridir. 

Bilim adamı ve araştırıcı ülkemiz içinde ve yurt dışında yetiş¬ 
tirilmektedir. 

a) Yurt içinde: Yüksek lisans, doktora ve doçentlik ka¬ 
demeleri yurt içinde bilim adamı ve araştırıcı yetiştirmenin temel ka¬ 
demeleridir. 

Yüksek lisans ve doktorada kişilik kazanma yolu seminer çalış¬ 

malar mdan geçer. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 

6.K.1982 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan lisansüstü Öğretim Yönetme¬ 
liğinde ise seminer çalışmalarının adı bile geçmemekde , ■ derslere ağır¬ 

lık verilmektedir. 27 Rektör; 27 Üniversite Senatosu temsilcisinden ve 
1 MGK. temsilcisi Profesörden oluşan, Üniversitelerarası Kurulda böy¬ 

le bir Yönetmeliğin ve çözümün nasıl kabul edildiği anlaşılamamıştır. 

Doçentlik sınavlarında doçentlik tezi yerine 'orijinal' bilim¬ 

sel araştırma ve yayınlar yapmış olmak esasının kabul edilmesi ilk ba¬ 
kışta daha isabetli görülmüşse de uygulamada bu esasın doçentlik sına¬ 
vı düzeyini önemli şekilde düşüreceği kanaatindeyim. 
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b) Yurt dışında; Yurt dışında öğrenim gören Türk öğren¬ 

cilerinin sayıaı 35 bini aşmıştır. Bunlar arasında lisanüstü öğrenim 

yapan öğrencilerin sayısı - 1896'sı dövizsiz statüde, 1589'u dövizli 
veya resmî burslu olmak üzere - 3485'dir. Yurt dışında Devlet hesabı¬ 
na yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapacak öğrencilerin seçiminde 

ve yurt dışında öğreniminde Üniversitelerle sıkı ilişki kurulması gere¬ 
ğini yıllardanberi çeşitli kademelerde anlatmaya çalıştım. 3.000 bi¬ 
lim adamı 'yetiştirme projesi'nin muhasebesi DPT.nda yapılıp yapılma¬ 
dığını bilmiyorum. Üniversitelerde en az bir yıl asistan olarak çalış¬ 
mamış olanların yurt dışına gönderilmeleri, yetersiz yabancı dil bil¬ 
gisi, yurt dışında akademik rehberlikten mahrum olma bu projenin başa¬ 

rısızlığında başlıca rol oynamıştır.(1) 

2. Bilim adamı ve araştırıcıları en uygun şartlarla istih¬ 

dam etmek; Ülkemiz bilim adamı ve araştırıcıları yetiştirmekte masra*' 
yapmaktan çekinmemiştir. Büyük emek ve masraflarla yetiştirilen bu seç¬ 

kin grubun en uygun şartlarla istihdam edildiği söylenemez. Bilim ada¬ 

mı ve araştırıcılara yurt içinde ve dışında, kamu kesiminde ve özel 
kesimde sürekli ve artan bir talep vardır. Bu bakımdan daha elverişli 

çalışma şartlarını sağlayabilmiş ülke veya kesim en güçlü bilim adam¬ 

ları ile araştırmacıları kolaylıkla bulabilmektedir. 

Ülkemizde bilim adamları ve araştırmacıların istihdamı ile il¬ 
gili başlıca sorunlar şunlardır: 

(1) Prof.Dr.Yaşar Karayalçm bu konudaki görüşlerini Haziran 1967 ta¬ 
rihinde A'.Ü. senatosuna sunduğu bir raporda belirtmiştir. (Raportör) 
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- Yetiştiği alanda istihdam 

- Çalışma ortamı: Çalışma güvenliği, istikrar olmayan, çalış¬ 
ma zevki ve şevki veremeyen bir ortamda bilim adamı ve araştırmacıdan 

beklenen verimi almak ve-bu ortam, belli bir düzeyin altına düşürüle¬ 
cek olursa bu kişileri o alanlarda görevde /tutmak mümkün değildir. 

Yüksek Öğrenim Kanunu ile üniversitelerimizde çalışma ortamı ciddî şe¬ 
kilde bozulmuştur. 

YÖK. lisanüstü çalışmalar yapma yetkisini Fakültelerden Ensti¬ 
tülere vermiştir. Enstitülerde ise Fakültelerin öğretim üyeleri akade¬ 
mik çalışmaları yürütmektedir. 

YÖK. lisans öncesi, lisans, yüksek lisans ve doktora dersle¬ 

rini ders yükü bakımından eşdeğerde saymıştır; 10 veya 12 saat ders 

yükü altında bulunan, ayrıca öğrenim dönemi içinde ve sonunda defalar¬ 

ca imtihan yapacak öğretim üyeleri birer ders ve imtihan makinesi ha¬ 

line getirilmiştir. Bu çalışma şartları altında lisanüstü çalışmalarda 

oiddiyet, seviye ve başarı beklemek mümkün değildir. 

Yıllardanberi savunduğum çözüm şudur: Lisansüstü öğretim seç¬ 
kin bir öğretim kadrosu ile ve bu öğretim üyelerine uygun çalışma şart¬ 
larının sağlanması ile beklenen düzeye çıkabilir. lisansüstü eğitim ya¬ 
pacak kadroda ancak bu düzeyde çalışmalardan zevk alan ve o düzeyde 
çalışabilecek güçde olan tecrübeli öğretim üyeleri yer almalıdır. 
Ders ve imtihan yükü altında ezilen, rahat düşünme, çalışma ve araş¬ 
tırma imkânlarından mahrum daha yetişme döneminde iken yardımcı doçent 
adı ve öğretim üyesi statüsü verilen kişilerle lisanüstü öğretim ya- 
pılamıyacağı aşikârdır. Lisansüstü eğitim belli Üniversitelerin belli 
bir düzeye gelmiş bilim alanlarında, ayrı bir kadro ile ve bu düzeyde 
eğitim ve araştırmanın gerektirdiği şartlar altında yapılmalıdır. 
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3. Organizasyon: Bilim ve araştırma siyasetimiz açısından 
Ülkemizdeki organizasyon durumu şöyle özetlenebilir: 

Dağınıklık, boşluk veya mükerrerlik, kaynak israfı. 

Siyasi kararlar düzeyinde Türkiye'nin bilim ve araştırma siya¬ 
setinden sorumlu bir makam yoktur. DPT. ve TÜBİTAK yanında bir de YÖK. 
kurulmuştur. 

Kanaatimce bilim ve araştırma siyasetinden sorumlu olacak Yuk- 

sek Öğretim ve Araştırma Bakanlığı kurulması gereklidir. Dağınıklık, 
boşluk, mükerrerlik, kaynak israfı ancak problemlerin bu düzeye ele 
alınmasıyla giderilebilir. 

Türkiye içinde yapılması ve geliştirilmesi istenilen alanlar 
ve bu alanlarda araştırma yapmak ve/veya görevli kuruluşlar - üniver¬ 
siteler içinde, kamu kesiminde veya özel kesimde - tesbit edilmeli ve 
araştırmalar bu kuruluşlar içinde,veya bu kuruluşların desteği ve ko¬ 
ordinasyonu ile yürütlmelidir. Bilimler Akademisi veya Akademileri 
problemi, konu bilim ve araştırma siyaseti açısından ele alındığı tak¬ 
dirde ve bu alandaki organizasyon tüm olarak değerlendirildiği zaman 
halledilebilir.(2) 

4. Bilim Yayınları: üniversite öğretim -üyelerinin yayınları 

a) ders kitapları ve b) monografik eserler olmak üzere iki kısma ay¬ 
rılır, Ders ve imtihan makinesi hali devam ettiği sürece öğretim üye¬ 

lerinden yeni monografi ve hatta ders kitapları beklenilmemelidir. 
Daha önce bastırılmış eserler tükenince veya eskiyince durun daha açık 
bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

(2) Prof.Dr. Yaşar Karayalçın İ969" yılAnda DPT.na bu konuda bir not 

göndermiştir. 
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Bilim ve araştırma siyaseti bakımından lisans düzeyindeki 

ders kitapları ile yardımcı kitaplar bilim ve araştırma hayatına ha- 

zırlananlarm istenen seviyede yetişmesi açısından, dolaylı olarak 
önemlidir. 

Bilim ve araştırma hayatımız bakımından önemli olan ve ayrı¬ 

ca Tüikçeyi bir kultur ve bilim dili yapacak yayınlar alanında, özeli 

likle milletlerarası Standard'daki .önemli .yabancı eserlerin Türkçe'ye 
kazandırılmasında gerek planlama, gerek uygulama bakımından tatmin edici 

bir düzeyde değiliz.(3) 

Bilim ve araştırma siyaseti düzenleninken monografik çalışmala¬ 

rın teşvik edilmesi, bastırılması, önemli yabancı eserlerin Türk diline 
kazandırılması konularının da ele alınması gerekmektedir. 

(3) Üniversitelerimizin, yayın siyaseti ve yasalar, 1976 s.lS - 21 
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TEKNOLOJİ EDİNME SÜRECİNDE 
TEKNOLOJİ TRANSFERİ 

I-GİRİŞ 

Kalkınma-Sanayileşme; Sanayi - Teknoloji; Teknoloji - Bilim; 

Bilim - Araştırma; Araştırma - Geliştirme ikilemlerinin içiçeliği, kav¬ 

ram kargaşası Boyutuna varmasa Bile sıralamada, etki ve etkileşimde, 
^aktörlerin Boyutları, prioriteleri ve ağırlıkları hakkında çeşitli ve 

çelişkili değerlendirme ve tercihlere sehep olmaktadır. 
Tarihsel kronolojik sıralama şu görünümdedir. 
1- Teknik 

2- İlkel Buluşlar (kesici alet, tekerlek ...v.B.) 
3- Bilimsel Bilgi (scientific knowledge) 
4- Bilim (tekerrür, oBservasyon ve tecrübeden taüiat kanun¬ 

ları , fizik v.s.) 

5- Teknik ve Bilimsel Birikim sonra ters süreç, yani tekrar 
6- Bilim 

7- Araştırma (+Geliştirme) 
8- Teknikler 

9- Tekniklerin kompozisyonu olan Teknoloji ve nihayet 
10- Teknolojiyi kullanma san'atı olan know-how. 

Bu perspektivi kuvvetlendirmek BaBında Bazı tarifler üzerinde 

anlaşmada yarar olaBilir. 

BİLİM : Doğa'nın sırlarını (kanunlarının) tesadüfle, oBservas¬ 
yon ile veya "Sistematik Araştırma" ile çözülmesi .sürecinde yüzyıllar 

Boyunca Biriken Bilgi (Knowledge) nin toplamı'dır. Yine de "Bilgi ile 
karıştırılmamalıdır. Bilim durmadan yeni Bilgi'lerle gelişir; Bu sebep¬ 
le de çağın ve ülke'nin düzeyini aksettirir. 

En Belirgin özelliği "öğretileBilir" olması olan Bilim, son 

jrüsyılda o denli şok Bilgi Birikimini mazhar olmuştur ki, sınıflandı¬ 
rılmak ihtisas dallarına ayrılarak öğretilmek zorunluğu ile karşı¬ 

laşmıştır. 
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TEKNİK : Biriken bilgilerden artık bilimsel yollarla, insan¬ 
lık hizmetinde yararlanma 'usulleridir. Diğer bir deyimle; Tabiat kuv¬ 
vetleri ile tabiattaki madde ve kaynakları egemenlik altına almak ve 

bunları "Bilgi" ile insanların yararına ve gereksinmelerinin karşılan¬ 

masında kullanmaya teknik diyoruz.. 

Söz gelişi; su, kireçtaşı ve kil1in özellikleri "Kimya" 

bilimi dalının içeriğinden madut olmasına karşın, bunlardan, özel usul¬ 

ler uygulayarak çimento elde etmek bir Teknik1tir. 

Şurada hemen belirtmek isterizki "Bilimde üretim yoktur, lâkin 

eylem ve üretimde: teknikde, teknoloji de ve dolayısile bilgi de mev¬ 

cuttur" 

TEKNOLOJİ : Belirli bir amaç için (meselâ belirli bir üretim) 
çeşitli Teknikleri bir arada veya selektif olarak, işin ilk aşamasın¬ 
dan son aşamasına kadar belirli bir nizam, sıra ve tamamlayıcılık içe¬ 

risinde kullanan usuller teknoloji’yi teşkil eder. 

Çeşitli tekniklerin bir buketi, bir kompozisyonu diye de tarif 

edebileceğimiz veya "belirli bir problemin çözümüne (bilgi) ile (teku 
nik) ien seçme ve (sfiquenoe) ını tayin etme de diyebileceğimiz $ekno- 
loji son derece spesifik karakterlidir. 

Bilim ve bilgi (scientific kncwledge) nin geniş uygulama saha¬ 
ları mevcut, ve birçok teknolojiyi birden tevlit edebilirken "Teknoloji" 

çok daha dar bir cephe'de gelişir. 

: özgelisi dahilî ıhtİraklı motörlerin "Termodinamik"! belirli¬ 
dir; fakat :,anzinli motörlerin teknolojisi uygulamalaıu, yerel kullanma 
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şartlarına ve gereksinmelerine bağlı olarak detay'da çok değişiklik 
gösterebilmektedir. 

Bu demek değildir ki teknolojiler arasında bağıntı ve etkile¬ 

şim yoktur veya bir ihtiyaç yalnız bir teknoloji ile karşılanabilir. 

Ancak bir teknolojik çözüm seçildikten sonra bu teknoloji'nin 

"gelişmesi" gittikçe daha spesifik bir karakter kazanır. 

Bütün teknolojiler, onlara hâkimiyetin ve onlarla bir sanayi¬ 
in kurulmasını ve/veya gelişmesini sağlayan bir takım anahtar-eleman 
ihtiva ederler. Bu "anahtar-eleman" 1ar araştırma'dan Commercialısati- 

on'a kadar uzanan "teknolojik yelpaze" nin herhangi bir noktasında bu¬ 
lunabilir. 

KNOW-HOW : "Teknolojik Eleman"ları maksada uygun ve başarılı 
olarak nasıl kullanacağını bilmektir. Bilgi'den ziyade tecrübe'ye daya1- 

nır; zaman ve masrafla elde edilir. Bir açıdan araştırma'nın; bir açı¬ 
dan da hata'ların mahsulüdür. 

Kendisi de bizzat bir ve belki de en önemli"teknolojik .faktör" 

dür. Hiçbir "sınaî mülkiyet" ve ekseri "transfer anlaşması"nda gözük¬ 
mez; ancak onsuz hiçbir teknoloji işlemez. Teknolojik seviyenin gös¬ 
tergesidir. 

SANAYİLEŞME : Bir memleketin GSMH'da sanayi mamulleri payı'nm 
muayyen bir düzeyi aşmasından ziyade o memleketin ihtiyaç duyduğu mal 

ve hizmetlerin, ekonomik fizibilite çerçevesi içinde üretimini sağlayan 
süreç'e yerli katkı'nm tam veya yüksek olmasıdır. 
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Sınaî mamul miktarı, ekonomik anlamda bir değer taşısa da, 
sanayileşme-’nin sembolü veya göstergesi değildir. 

Sanayileşme; diğer bir deyimle, "Üretim Metod ve Elemanları¬ 

nın (Dinamiğinin)" yerli imkanlar ile sağlanmasıdır. 

"Yerli Katkı”- noksanı, kendini belli başlı 3 noktada gösterir: 

a) sermaye 

b) ham veya ara madde 
c) teknoloji 

Bu. noksanların telâfisi veya ikmali satmalma (transfer) yolu 
ile olur ki bu da zorunlu bir olgu1dur. 

 Hedefimiz kalkınma, yöntemimiz sanayileşme ise; bu çer¬ 

çeve içinde teknoloji'yeyaklaşımımız ne ve nasıl olmalıdır? Sanayileş¬ 

mede ve onunla müterafık olarak teknoloji'de geri kalmışsak bu gerili¬ 

ği telâfi sürecinde bilim ve araştırma'dan ne şekilde yararlanılabilir? 
transfer en iyi şekilde kullanılabilse bile yeterli midir? Ve en önemo 

lisi otonom olarak - teknoloji üretilebilir mi? 

- Sanayisiz ve sanayileşme hamlesiz teknolojik gelişme olamaz. 

- Ara ve kapital mal üretimi olmadan sanayileşme olamaz. 

- Sanayileşme yalnız bir niyet, tercih ve irade mahsulü ola¬ 
maz. İktisadî faaliyetin ve genişleme'nin (expansion) belirli bir or¬ 
tam 'da doğurduğu adetâ zorunlu bir süreç'tir. 

- Bu süreci belirli, tutarlı, sürekli bir ekonomik politika 

kanalize eder, yönlendirir. 
- Bu politika'nm objektif, bilimsel, selektif ve komparatif 

bulgu'lara dayandırılması ve memleketin genel ve kapsamlı politiko-eko- 

nomik ve sosyo kültürel politikalarına entegre edilmiş ve onlarla tu¬ 
tarlı olması zorunludur. 
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- Politika'ların iae araştırma'ya istinat ettirilmesi lâzım¬ 
dır. 

-i Motivation'suz ve gayesiz Araştırma olamaz. 

- Teknolojik gelişme için "Araştırma motivationu"nü Sanayi ve¬ 
recektir. 

- Memleketin gelişme modeli sanayi politikasını,sanayileşme mo¬ 

deli de teknoloji politikasını etkiler. 

Bu kaküllerde ittifak sağlayabiliyorsak "Teknolojik Gelişme" 

açısından dikkatimizi herşayden önce Sanayileşme olgusuna teksif etme¬ 

miz lâzım gelir. < 
Sanayileşme1nin; mütekâsi^' kir ekonomik vetire'nin tabii bir 

aşaması olup, İlmî inkişafların doğurduğu yeni tekniklerin bilimsel 
bir şekilde sosyal ve İktisadî hayata ve özellikle üretim'e uygulanma¬ 
sı suretile meydana çıkan ve varış noktası olmayan (Sürekli Süreç) bir 
olgu olduğunu daima hatırda tutmamızda yarar vardır. 

"Bilimde üretim olmamasına karşın eylem ve üretimde hem teknik, 
hem teknoloji ve doloyısile bil'im de mevcuttur." 

Sanayileşmede ekonomik ortam, altyapı, ulusal ve uluslararası 

konjonktürler önemli bir ağırlık teşkil ederken teknoloji; tamamen tek¬ 

nik birikim ve potfen3iyel, kültür seviyesi ve medenî iklim mes'elesi 
olmaktadır. 

Sürekli Süreç" şeklinde gelişen ve hayatını idame ettiren sana¬ 
yileşme beraberinde bir teknolojik gelişme gereksinimi içinde bulunur¬ 
ken teknolojik gelişme de, kaçınılmaz bir tarzda‘sanayi'nin yapısını tâ¬ 
dil edici bir unsur rolü oynar. 

Bu açıdan, etken olabilmek için, teknoloji transferi, endüst¬ 
ri 'nin restructuration'unu tâcil edici bir ekoııomo-endüstriyel politi¬ 
ka' nin paralelinde olmak durumundadır. 

Teknolojik gelişme'nin ayrılmaz bir parçası olan teknoloji trans¬ 
feri; bir patent veya lisansla bağlı olarak "belirli" bir teknoloji"nin 
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aynen uygulanmasından ziyade, üretim metodlarını oluşturan teknik'ler- 

den memleket şartlarına uyanların ve aynı zamanda "ekonomik değerde 

ürün" sağlayanların, ülke teknolojik seviyesi ile uyumlu bir şekilde 
yapılacak seçim ve demetleme'si ile oluşturulacak teknolojiler uretme'- 

ye yararlı olacak şekilde yapılmalıdır. 

Bu "Seçim ve Demetleme"ae A+G faaliyetlerine buyuk rol düşmek¬ 
tedir. 

Özellikle Üniversiteler,araştırma kurumlan ve bilim adamların¬ 
ca yürütülmekte olan temel ve bilimsel araşitimaların zorunluluğu ve 
yararını azımsamamakla beraber, Teknoloji Transreri konusunda, OYU' 

lerin araştırma faaliyetlerini 

- etkin bir enformasyon 

- zengin bir dokümentasyon 

- objektif, bilinçli ... ve bilhassa mukayeseli bir eval ■asyor. 

eylemlerine dayandırması, özellikle ilk aşamalar için, çok yararlı ola¬ 
caktır. 

GYM'ler ve özellikle tınların "karar mercileri" için en oneml: 

sorun; tesisi düşünülen veya takarrür eden bir sanayi'ın en optıma: 
ve ekonomik şartlarla gerçekleşmişini sağlama yönünde 

- kullanılabilecek teknikler 

- alternatif uygulanabilirlikler 

- ekonomik avantajlar 

hakkında tam ve sağlıklı bilgi sahibi olabilmektir. 

Ayrıca Teknoloji Transferinin aşağıda özetlenen ilişkilerini de 
dikkate almak zorunluluğu da vardır : 



1- Teknoloji'nin hilen carî ve müstakbel ekonomik şartlarla il¬ 
gisi 

2- Teknoloji'nin ham madde kaynakları ile ilgisi 

3- Teknoloji'nin; verici ve alıcı kesimlerin teknik potansiye¬ 

li, sosyo-endüstriyel strüktürü ile ilgisi 
4- Teknoloji'yi kullanan endüstri'nin memleketin tüm endüstri¬ 

si ile entegrasyonu. 

Teknoloji transferi, tamamen olmasa bile, geniş çapta ticari 
transaction'lar aracılığı ile olmaktadır. 

Bu transactionlarm çok büyük kısmı gelişmiş memleketlerin ken¬ 

di aralarında olmakta ve çoğunlukla patent lisansı biçiminde gerçek¬ 

leşmektedir. Gelişmekte olan ülkelere yönelik teknoloji transferi ise 

daha çok ekipman ve tesisler, teknik yardım ve mühendislik hizmetleri 

ve know-how anlaşmaları şeklinde olmaktadır. Her hal-ü-kârda firmalar 
düzeyinde sonuçlanan teknoloji transaction'larında GYM hemen sadece 

ticarî ölçekte uygulanmış ve denenmiş teknolojilerle ilgilenmektedir. 

Bu durum da gösteriyor ki GM ile GYM lerin Teknoloji Transferi 

olgusuna yaklaşımları farklı olmaktadır. Bu farkın temelinde GYM'lerin: 
belirli bir üretim amacını sağlayacak üretim birimi (sanayi')ini denen¬ 

miş ve başarısı kanıtlanmış bir teknoloji çerçevesinde riskini azal¬ 
tıp kârını maksimize ederek ortaya çıkarmak arzusuna mukabil GM*lerin: 

belirli bir üretia kesiminde meydana getirilen hertürlü yeni buluşla¬ 

rın doîcrduğu teknik innavation’ları transfer yolu ile edinerek üreti¬ 

mi en ileri diımyde ve rekabet edebilir durumda muhafaza etmez: arzusu 

yatmak t ah ı r. 



Doğaldır ki GM'ler arasındaki teknoloji transactionları patent 

ve know-how transferine inhisar ederken GM den GYM'lere yönelik tekno¬ 

loji transferi "paket teknoloji" şek’] ini almaktadır. Yani iki cins ül¬ 
ke arasındaki teknoloji transferi model"i çok farklı olmaktadır. Bizim 

açımızdan paket teknoloji üzerinde durmakta yarar vardır. 

GM'lerden GYM'lere teknoloji trans"eri genellikle "mukavelevi" bi 

mahiyet arzetmekte ve sonuç olarak "verici rinnal"nın birtakım yatırım 
larını da beraberinde kabul etmektedir. 

Bu yöntemin aşikâr sakıncaları karşısında hükümetlerin bütün dik¬ 
katini üzerinde toplamaktadır. 

"Mukavelevi transfer"ler bazı sektörlerde diğerlerine nazaran da¬ 

ha öneili olabilmektedir: Kimya, ecza, elektronik komponentleri gibi 

daha bilim-yoğun sektörlerde söz gelişi. Ancak bütün dikkatlerin bu 
yönteme teksifi diğer sektörlerde uygulanabilecek farklı teknoloji 
transferi yöntemlerinin ihmaline aebep olur. 

Bunun neticesinde de teknoloji pazarlarındaki alternatiflere la- 
yıkile nüfuz edilememektedir. Ancak bu demek değildirki bu alternatif 
yolların kendine özgü problemleri yoktur. 

Şu halde asıl problem, geniş teknoloji transferi yelpazesi ile 
pratik bir aşinalık elde edilebilmesindedir. Belki çözüm, teknolojile¬ 
ri belirli bir yaklaşımla doğru tasnif etmede olabilir. 

Bu tasnifte bir hareket noktası proses ve üretim inovasyoı.ları 

arasında belirgin bir ayırım yapmak olabilir. 
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Ancak birinin ürününün diğerinin prosesi olma keyfiyeti de var¬ 
dır. 

Bütün zorluklarına rağmen bu ayırım yararlanma imkânı getirebi¬ 
lir. Bira inovasyonu’nun doğurduğu yeni ürün hemen ekseriye sınırsız 
(ırlthdut rsstriction) bir şekilde istifadeye arz (availablcjedilmişkan 
onu meydana getiren proees’e sınırlama (restriction) getirilmiş olmak¬ 
tadır. 

Diğer bir deyimle ürünün içinde ki teknoloji nispeten kolaylık¬ 

la erişilen bir teknoloji iken proses teknolojisine erişmedir.problem 
olan. 

Bazen proses teknolojisine erişme, bu prosesi meydana getiren 

konponentleri imal eden müstakil firmaların mevcudiyetile büyük mik¬ 
tarda kolaylaşabilir. 

Pratikte, GYM'lerâe, diğer yerlerde olduğu gibi, firmalar tek¬ 
nolojiyi her iki yoldan da alırlar. 

- prosesi kendi üretimlerinde kullanan ileri memleketlerin fir¬ 

malarından mukavele yolü ila direkt olarak; 
- maiHn* inal edan, mühendislik (engineering) firmalarının vs 

benaerlerinin ürünleri içinde dolaylı olakak, 

Böyleoe teknoloji transaotionlarının daha kapsamlı bir tasnifi 
«n asından iki kategori içcreokktir : 

a) Ölümlerin içinde mündemiç şekilde satılan teknolojilerin sa¬ 
tım alınması 

k) Kendi üretimlerinde «teknolojilerini kullananlardan pcses tek¬ 
nolojisi «atın alınmaması 



Bu son kategori mukavelevi transfer'in parçası olmaktadır. İçer¬ 
dikleri : Lisans anlaşmaları, lisans verenin iştiraki ve genellikle 
firmanın değişik derecede devamlı kontrolü. Bu yöntem "pro.je-paket" 

transaction'u şeklinde adlandırılmıştır. 

Birinci kategori transferde iki cins teknolojik Bilgiye ihti¬ 

yaç vardır. İlki; komponent'leri müstakil sağlayıcılardan alacak şe¬ 
kilde Bölebilmek. Çok daha önemli olan ötekisi ise Birimsel komponent'- 

lerinden hareketle Bir prosesi dizayn ederek bu komponent'leri üreti¬ 

me salih şekilde toplayabilmek maharet ve yeteneği. Bu yetenek ya mev¬ 

cuttur, ya geliştirilebilir veya gene satmalmabilir. Onun için de Bu 
kategori transfer daha güçtür ve GYM lerde daha az iltifat görmekte¬ 

dir. 

Buna rağmen iki alt kategoriye ayrılmak suretile çözüm kolay¬ 

laştırılabilir : 

Birinci alt kategori; alıcı'nın prosesi Bir araya getirebilme 

kapasitesini haiz olduğu "case" leri içerir; o takdirde Bütün tran- 

saction makina sağlayıcıları ile mühendislik Büro'larına inhisar eder. 

İkinci alt kategori'de ise; alıcı prosesi Bütünleyebilmek için 
Bir "müteahhit f’irma"nın hizmetlerine muhtaçtır. Bu müteahhitler "pa- 

ket"ler sağlar. Şöyle ki; Komponent sağlayıcılardan satın aldıkları ve¬ 

ya onları ikinci müteahhit (subcentractor) olarak kullandıkları parça 
veya kısımların Bir araya getirilmesile ortaya çıkardıkları tamamen 

entegre imalât üniteleri (fabrika veya üretim hatları) v.B. gibi 

Bu kabil Bir paket; pro.je-paket'inden farklı olmaktadır, zira 

yalnız teknolojik prosesi kapsamaktadır.Proje'nin uygulamasında devam¬ 

lı hiç Bir kontrolü veya iştiraki içermeiMktedir. 
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Böylece birinci alt kategori teknolojide: sade, direkt transac- 

tion şeklinde adlandırılabilirken ikinci altkategori'ye "proses paket" 
transactionu denilebilir. 

Şu halde, özetlersek, uluslararası teknoloji transaction'ları- 

nı aşağıdaki şekilde tasni*" etmek mümkündür: 

1- Basit direkt .transaction'lar 

2- "Proses-paketi" " i 

3- "Proje-paketi" " i 

Üçüncü'nün diğer ikisinden *"arkı teknoloji'nin, onu, kendi üre¬ 
timinde kullanan bir '"irma'dan satınalınmasında'dır. Neticede, artık, 

başlıca tasni*" yolu taansaction'ların içerdiği paketleme'nin (packa- 
ging) derece ve mahiyeti ile alâkalı olmaktadır. 

1- Basit Direkt Transaction'lar 

Burada paketleme (packaging) olmadığından her kompenent'in *"i- 
yatı müstakil olarak bellidir ve pazarı sonderece rekabetçidir, (com- 
petitive); buna rağmen *"iyat saptaması oligopolistik olabilmektedir. 

Bu tip transaction'da dahi seçim sorunları olabilmektedir. Özel¬ 
likle aşağıdaki üç şart altında : 

1- Yüksek derecede ihtisaslaşmış hizmetlerin gereksiniminde 

2- Dünya pazarının coğrafi bölge'lere bölünmüş olmasında 

3- Yeni yatırımların malî-politik yardımlara bağımlı olması 
halinde 

2- "Proses-paketi" transaction'ları 



Bariz olarak daha karmaşıktır. Birçok durumda sağlayıcı firma¬ 

lar sadece kompenent'ler yerine "sistem"ler pazarlayabilirler; özellik¬ 

le prosesi meydana getirmek için gerekli mühendislik ve yöneticilik 
yeteneklerinin çok ihtisaslaşmış olduğu alanlarda. 

Proses paketlemenin muhteli^ dereceleri olabilmektedir : tama¬ 

men entegre anahtar teslimi fabrikadan, imalat hatları yolu ile, "paket¬ 
lenmiş altproses"lere kadar 

Proses-paketi transaction1ların avantajları, bunu sağlayan fir- 

ma'ya verim artışı nispetinde menfaat tanınması halinde çok artabil- 
mektedir. 

Bu tip ifcransaction'ların seçiminde doğabilecek sorunlar aşağı¬ 
da zikredilmiştir : 

1- Rekabeti azaltmaktadır, zira müteahhit firmalar sayılı¬ 
dır ve kompenent satıcıları ile ilişkileri vardır. 

2- Dolayısile en düşük maliyetli ve teknolojik açıdan en 
verimli fabrika'nm tesisine her zaman imkân vermez. 

3- Mahalli mühendislik firmalarının ve kapital mal üreticile¬ 

rinin kullanılma olanaklarını azaltır. 

Bu problemler dolayısile "paketi çözme-unpackaging" ye yönelmede, 

diğer bir deyimle basit direkt transaction'lara daha fazla pay verme¬ 

ye yönelmede, sayısız yarar bulunmaktadır. Mamafih böyle bir yöneli¬ 
şin cost-benefit1i iyi değerlendirilmelidir, zira bu kamuda özel fir¬ 

malarla devletin yaklaşımları farklı olabilmektedir. Paketi-çözme'nin 
özel kesim için cost-benefit'i ile sosyal cost bene^it çok değişiktir 
ekseriya, 
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3- "Proje paketi" transaction1lan 

"Proje paketi" transactionları veya "mukaveleyi T.T," kaçınıl
maz bir şekilde "restrictive" olmaktadır. 

Bu şekil transaction'lar aşağıdaki şartlarda daha ziyade olu
şur : -

1- Lisans anlaşması arayan mahalli bir firma, genellikle bu 

anlaşmadan elde edeceği pazar avantajları ile yalnızca 

ilgilidir. Aİibi açısından yalnız nispeten sayılı satı
cı ona bu avantajları sağlayabilir. 

2- Lisans vericiler proses yeniliklerinin herhangi bir ulu

sal pazarda yaygınlaşmasını sınırlamak isterler, zira o 

yeniliğe erişme söz konusu yeniliğin kıymetini azaltır. 

Bu güçler genellikle "bir satıcı-bir alıcı" yönünde-diğer bir 

deyimle pazarlık transaction'u yönünde-işlediklerinden teknoloji tran^ 
saction'larınm "Kontrolü" için ihdas edilen "İdari sistemler" de bu 
pazarlık ilişkisini etkilemek üzere kurulmuş bulunmaktadır. 

GYM lerdeki firmaların ve hükümetlerin pazarlık güçleri, belir

li teknolojiler için alternatif kaynakların yelpazesini bildikleri de

recede, artar. 

"Proje paketi" transaction'u-riskleri.-azılttığı inancı tesirin-
de-yine de en çok iltifat gören yöntemler olmaktadır. Uluslararası 
etiket-ieim'e imkân verdikçe bu inanç ta kuvvetlenmektedir. 

Ekseriya uluslararası düzeyde olmak üzere bir işbölümü ifadesi 
olan uzman müteahhitlik firma!arın zuhuru "proses-paketi"nin gittikçe 
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daha fazla kullanılmasma-özellikle verimde kazanç sağlayacağı inan¬ 

cının yayılmasile-vesile olabilecektir. Bazan da "proses-paketi" ne 

yönelmenin sebebi malî olmaktadır, zira malî müesseseler genellikle 
riske karşıdırlar ve kesin bir lüzum olmasa bile güvenilir şöhrette 
bir müteahhitlik firmasının devreye girmesini isterler. 

Neyse ki muhtelif derecede "paket çözme" usulü mevcuttur. Bir 

"proje-paketi" transreri daha büyük mahalli iştirak sağlayabilecek 

şekilde kısmen tâdile uğrayabilir. "Proses paketleri" ne de aynı usul 
uygulanabilir. Ve her zaman uzman müteahhitlerce arzedilen proses pa¬ 

ketlerine dayanmak ta zorunlu değildir. Alıcılar bir takım küçük muaf¬ 

taki! müşavirleri^ müteahhitlik anlaşmalarını değerlendirmek veya sağ¬ 
lamak için kullanabilirler ve kompenent sağlayıcıları arasındaki reka¬ 
beti bu yolla daha verimli bir şekilde istismar edebilirler. 

Uzun süre, Üçüncü Dünya için, T.T. politikalarına "proje-pake- 

ti" şeklinde satmalınan tekelleşmiş teknolojilerin bedeli ve rest- 

riction1larına ilişkin kaygılar hakim olmuştur. Bu çeşit transactionla- 

ra hükümetlerin müdahalesiolmadıkça ödenen yüksek ücretler dikkate 

alınırsa bu endişelerin varlığını koruması çok doğru ve doğaldır. 

fakat bedelin/maliyetin kontrolü'nun hükümetlerin teknoloji 
ajanslarının tek hedefi olması kâ^i değildir; zira, teknolojinin sa¬ 
tmalımsa şartları mahalli teknolojik kapasitelerin gelişmesindeki 

etkenlikleri son derece önemlidir. Onun için teknoloji dış alımları 

ile ilgili kamusal ajanslar teknolojı'nin muhtelif komponentlerini 
sağlamaya muktedir mahalli kapasiteleri saptayabilecek kişi veya mües- 

eeselerle sıkı temas halinde olmalıdır. Ekseriya bu temas ya mevcut¬ 

tur veya şekli olmaktan ileri gitmez. 0- halde bu ajansların, ekono¬ 

mik açıdan etkin tarzda mahalli teknik kapasitelerin gelişmesini sağ- 
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layacak bir "ekonomik ortam” yaratmak en başta gelen vazifeleri olma¬ 

lıdır. Ve bu yönelim yaklaşımda mahallî teknolo.ii'ye dayanmanın kısa 
vâdedeki getirdiği zararın uzun vâdede sağlanacak fayda ile karşılaş¬ 
tırılması gereklidir. 

Teknolo.ii Transferi genelde aşağıdaki araçlarla gerçekieştiril- 
mektedir : 

a) Patent lisanşı 

b) Knowhow anlaşmaları. 
c) Teknik yardım ve mühendislik hizmetleri 

d) Ekipman ve tesisler 

e) Doğrudan yatırımlar (yabancı sermaye) 

f) Uzmanlar 

g) Teknik dokümantasyon 

Bunlara, resmen kabul edilmeyen ‘akat yaygın olarak başvurulan 

endüstriyel casusluğu da eklemek gerekir. 

Teknoloji transferi : 
a) Özel firmalar arasındaki temaslar 
b) Hükümetler arasındaki temaslar 

c) Kamusal ya da yarı kamusal teknolo.ii pazarlama örgütleri 
d) Ticari fuarlar ve teknolo.ii "narları 

e) Özel teknolo.ii pazarlama ■ irmaları 

f_) Teknoloji bankaları 
g) Uluslararası toplantılar, teknik yayınlar .veya diğer duyur¬ 

ma ve tanıtma çabaları sonunda gerçekleşmektedir. 

Teknoloji transferi prosesinde lisansör ve lisansiyeler farklı 
« 

güdülerle hareket etmektedirler. Bu güdülerin iyi anlaşılması teknolo¬ 

ji transferi ile ilgili görüşmelerde büyük önem taşımaktadır. 
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Lieansör aşağıdaki amaçlarla hareket edebilir : 

a) G-elir elde etmek (royalti ve/veya peşin ödeme) 

b) Başka türlü giremiyeeeği bir piyasaya lisana yolu ile girmek 
c) Geliştirdiği -c'akat kendisinin kullanmadığı bir teknolojiden 

yararlanmak 

d) Teknolojinin kullanımı ile ilgili kritik hammaddeleri, kom- 
ponentleri, hizmetleri satmak 

e) Yabancı ülkelerde çalışmanın riskini azaltmak 

f) Güçlü bir lisansiyenin sahip olduğu pazarlama imkanlarından 
yararlanmak 

g) Çapraz lisans yoluyla ihtiyaç duyduğu teknolojileri almak 
h) Belli bir firmaya ortak olmak ya da firmayı- satmak için tek¬ 

nolojinin de aktarılması çorunluluğu 

i) Patent hakları ile ilgili bir uyuşmazlığı çözüm!emek 

Lisansiye ise, esas itibariyle, teknik veya ticari desdek ara¬ 
maktadır. 

Lisansiyenin güdüleri şu şekilde belirtilebilir: 

a) Hedef aldığı bir üretim amacını gerçekleştirmek 
b) Denenmiş ve başarısı kanıtlanmış bir teknoloji almak 
c) Kendi, araştırma ve geliştirme çabalarına destek sağlamak 
d) Güçlü bir lisansörun adından ve «ürekli teknolojik desteğin¬ 

den yararlanmak 

e) Hekabet gücünü ve kâr marjlarını yükseltmek 

Teknoloji alıcısı, belirli bir maksat için hakikaten ihtiyacı 
olan bir teknolojiyi mümkün olan en ucuz şekilde ve mümkün olan en az sı¬ 
nırlayıcı şartlar altında temin etmekle ilgilidir. 

Şunun bilincine iyice varmak gerekir ki ister kamu, istmr özel, 
ister karma düzeyde olsun teknoloji sonuçta teşebbüsler (firmalar) 
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arasında alınıp satılır. 

GYM'lerdeki teşebbüsler tabiatları ne olursa olsun, genellik¬ 
le, mevcut teknolojinin geçerliliği, komple olup olmayışı ve niteliği 

üzerinde irdeleme yapabilmek için gerekli enformasyon ve pazarlama tek¬ 

niğinden mahrumdurlar. Teknolojiyi bölme (paketi çözme) maharetleri de 
"esas"ı (core) teşkil eden teknoloji ile buna bağlı (associated) peri- 
feral teknolojiyeri ayırma açısından yeterli olmamaktadır. Binnetice be¬ 

lirli maksat için en uygun teknolojiyi seçme yeteneği de sınırlı kal¬ 
maktadır. Bir de teşebbüsün doğal eğilimi'* kâr-zarar analizi sırasın¬ 
da kendi kâr ve yararını toplumsal yararın önünde tutmasıdır. 

Her ne suretle olursa olsun Teknoloji bir kez belirlen¬ 

dikten ve seçildikten sonra memleket teknik gücü'nü bunun gerçekleşme¬ 

sine azamî derecede entegre etmek suretile ancak asimilasyon ve gelişme 
A * 

olanakları doğabilir. Zira bir "sınai ve teknolojik birikim" ülkelerin 

teknik gücü'nün, tesisin proje safhasından (hatta proje’nin conception 
aşamasından) uzak tutulmasile kesinlikle sağlanamaz. 

Dış know-how ve dizayn ihtisas ve tecrübesinin eyleme iştiraki 
zarurî dahi olsa, bu faaliyetlere kendi teknisyen'lerini, daha başlan¬ 
gıçta. etkin bir şekilde ortak etmek GYM'ler için hayatî bir zaruret¬ 
tir. 

i 

* TEKNİK İNSAN GÜCÜ, sanayileşme sürecinde ve dolayısile trans¬ 
fer edilen teknoloji'nin adaptasyon, asimülasyon ve üretme sürecinde, 

bütün diğer unsurları etkinliğe kavuşturabilecek en önemli faktör'dür. 

Batı sanayiinin bugünkü düzeyinde dahi, erişilen teknoloji ve gelişme 
hızı ne kadar yüksek olursa olsun, teknik gücün hizmetinden ve deste¬ 

ğinden sarfınazar edilmesi düşünülemez dahi. Bu desteği arkasına almayan 
bir teknoloji gerilemeye ve iilinmeye mahkûm olur. 
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II : ÖNERİLER 

1. BİLİNÇLENME İHTİYACI 

Teknoloji ve teknolojik karakterde enformasyon üretimi ve kullanıma 

dünya ölçüsünde gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. Son yıllarda 

uluslararası ticaret akımlarındaki yeni eğilimler, piyasa paylarındaki 

değişmeler, ticaret savaşları ve politik planda görülen sürtüşmeler 

teknolojik üstünlük kavramı üzerindeki tartışmaların günceliğini art¬ 

tırmış bulunmaktadır. 

Şüphesiz, teknoloji politikası konusunda arzu edilen hedeflere varıl¬ 
ması, ilgili mekanizmaların geliştirilmesi ve teknolojik değişimden 

beklenen yararların elde edilmesi kolaylıkla ve kısa sürede gerçekle¬ 
şecek bir olay değildir. Bu proses, bizde son yıllara kadar minimum 

yönlendirme ile yürümüş ve sonuçtan bu ülke bundan önemli olçude zarar 

görmüştür. 

Bu durumun oluşumuna katkıda bulunan bazı nedenler şunlardır : 

a) Türk yatırımcısı ve işadamı teknolojik gelişmenin sürekli bir 

proses olduğunu yeterince kavrayamamış ve bir fabrika kurmak 

ve bunu işletmekle işin bittiğini sanmıştır. 

b) Uzun yıllar izlenen ithal ikamesi ve yüksek gumruk duvarları 

1 politikası içeride tembel ve sadece iç pazara dönük, ihracat 

ile minimum ölçüde ilgilenen bir sanayi yapısını ve onu sürdü¬ 
ren sanayici tipini yaratmıştır. 

c) Haklı nedenlerle de olsa, fiziki üretim miktarına verilen aşı¬ 
rı önem kalite ve servis unsurunu ikinci plana itmiş ve ''irma- 



lar uyguladıkları mamul ve proses teknolojilerinde iyileştir¬ 

melere eritmeye ererek görmemişlerdi r. 

d) Endüstriler arasındaki girdi-çıktı ilişkilerine gereken önem 
verilmemiş, birbirini bütünlemeyen teknoloji trans'eri işlem¬ 

lerine dayalı hızlı bir sanayileşme, uluslararası ticarete ak- 

ti’c' bir şekilde katılamayan ama hakim vas^ı dışa bağımlılık 
olan bir ekonomik yapı oluşturmuştur. 

e) tç piyasalardaki yüksek yatırım kârlılığı oranları yerli sana¬ 
yicinin teknoloji transferi alanındaki yetersiz bilgisi ve pa¬ 

zarlık gücü ile birleşince, yararlılığı tartışılır pek çok tek¬ 

noloji ithal edilmiş ve ithal edilenlerin de asimilasyonu ye¬ 

tersiz ölçüde gerçekleşmiştir. 

f) Bilim adamı ve araştırmacı personel yetiştirilmesinde tutarlı 

politikalar izlenememiş ve beyin göçü önlenememiştir. 

g) İktisat, işletmecilik ve mühendislik eğitimi veren üniversite¬ 

lerde teknoloji ^aktörünün üretim ve ekonomik kalkınma ile iliş¬ 

kisi yeterli düzeyde ele alınamamıştır. 

Son birkaç yıldır ihracat konusunda yaratılan bilinçlenmenin sağladı¬ 

ğı olumlu sonuçlardan ders almak ve benzer bir ulusal çabayı teknolo¬ 
ji konusunda da harcamak gerekmektedir. Brezilya, Güney Kore, Tayvan 
gibi "yeni endüstrileşmiş toplumlar" olarak tanımlanan .ülkelerin ih¬ 

racat hamlesine 1960 larda başladıklarını ve bu ülkelerde 1970 li yıl¬ 

ların teknolojik gelişiminin bir numaralı önceliğe sahip olduğu yılla¬ 
rı oluşturduğunu hatırlamalıyız. 



Üstelik, sanayileşme süreci içinde Türkiye artık makina, ekipman, te¬ 

sis gibi teknoloji biçimlerinden çok kno'"how ithaline kaymakta ve bu 

ise teknoloji alanındaki bilinçlenmenin önemini arttırmaktadır. 

Bilinçlenme kampanyası aşağıdaki alanlarda yoğunlaştırılabilir : 

a) Ekonomik gelişme ile ilişkili olarak teknolojik gelişme öncelik¬ 
lerinin ^ormülasyonu 

b) Üretim prosesinde teknoloji girdisinin önemi ve teknolojik de¬ 
ğişimin sürekliliği 

c) Araştırma ve geliştirme çabalarının önemi, hedefleri ve örgüt¬ 
lenmesi 

d) Teknoloji seçiminin önemi, teknoloji ithalinden maksimum yara^- 
rı sağlamanın zorunluluğu 

e) Teknoloji-kalite-ihracat ilişkileri 

•*’) Teknolojik gelişmeyi hızlandıracak kurumsal yapının ve mekaniz¬ 
maların belirlenmesi 

kısaca, 80 li yıllar "Teknoloji Onyılı" ilan edilmeli ve bu yönde bi¬ 

linçli ve üttarlı bir kampanya-başlatılmalıdır. (Dünya piyasalarında¬ 

ki payı gittikçe azalan İngiltere'de 1982 yılı "Teknoloji Yılı" ola¬ 
rak kabul edilmiştir.) 
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2. TEKNOLOJİ ÜRETİMİ 

Teknoloji üretimine yönelik yerli araştırma ve geliştirme çabaları 

ile ilgili olarak aşağıdaki hususların sağlanması önem taşımaktadır: 

a) Teknoloji üretimi açısından öncelikler saptanmalı, doğrudan 
üretimde kullanılabilir ve/veya satılabilir nitelikte teknolo¬ 
ji üretimi amaç alınmalıdır. 

b) Kamu sektörü kuruluşlarına tahsis edilen araştırma ve geliştir¬ 

me amaçlı ''onların kullanımı denetlenmeli, bu fonları amaçları¬ 

na uygun şekilde kullanmayan ya da teknoloji üretemeyen kuruluş¬ 

lara 'on aktarılmaması dır. 

c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ortak araştırma ve geliştir¬ 
me teşebbüsleri desteklenmeli, öncelikli alanlarda kamu donla¬ 

rından özel kuruluşların da yararlanma imkanları ele alınmalıdır 

d) Özel sektörün araştırma ve geliştirme çabalarını teşvik edecek 
araçlar geliştirilmelidir. 

e) Teknoloji üretimine önemli katkıları olan kamu personeli maddi 
olarak ödüllendirilmen, patent haklarının sağlayabileceği ge¬ 

lirlerden bunlarında yararlanması düşünülmelidir. 

■*■) Araştırmacı bilim adamı yetiştirilmesine önem verilmeli ve var¬ 

olanların da tutulmasına çalışılmalıdır. 

g) Patent mevzuatı günün şartlarına uygun hale getirilmeli ve Sınai 
Mülkiyet Dairesi ıslah edilmelidir. 
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h) Teknolojik karakterde enformasyonun dağıtım sistemlerinin ge¬ 
liştirilmesine önem verilmeli, ücretsiz dağıtım politikası ter- 
kedilmelidir. 

i) Yurtiçinde üretilen teknoloiilerin tanıtılması ve bunlardan 
azami yararın sağlanması için İstanbul'da her yıl "Teknoloji 
^uarı" düzenlenmeli, teknolo.ii ödülleri konulmalı ve yurtiçi 

teknoloji alışverişi teşvik -edilmelidir. 

k) Yabancı teknoloji fuarlarına "irma ya da kuruluş bazında olma¬ 

sa bile, tek bir stand ile toplu olarak iştirak edilmelidir. 
(Bu fuarlardan en önemlisi olan TECHEX örneğin üniversitelere 

ücretsiz stand vermektedir) 

1) Yeril teknolojilerin pazarlamasında yurtdışmdaki teknoloji 

bankalarından yararlanılmalıdır. Bu teknoloji bankalarından en 
önemlileri olan Amerikan firmaları Dr.Dvorkovitz and Associates 

ve Control Data Worldtech, Inc. dünya ölçüsünde teknoloji pa¬ 
zarlamakta ve bu hizmetleri için ücret talep etmemektedirler. 

3. TEKNOLOJİ TRANSFERİ 

Gelişmiş veya gelişmekte olsun, istisnasız.tum ülkeler.teknoloji trans¬ 

feri prosesine aktif olarak katılmaktadırlar. Özellikle gelişen ülke¬ 
ler açısından teknoloji transferi iki temel amaca hizmet etmelidir : 

a) Sanayileşmeyi hızlandırmak 

b) Teknoloji birikimine katkıda bulunarak seçilmiş, alanlarda tek¬ 
nolojik gelişmeyi hızlandırmak 



- 77 -

Teknoloji transferi olayı, yabancı sermaye dışında, kamu otoriteleri 

tarafından bir bütün olarak ele alınmamış, bu alanda değişik bakan¬ 
lıklar değişik politikalar uygulamış ve yatırımcılara teknoloji se¬ 

çiminde rehber olacak kurallar ve mekanizmalar geliştirilememiştir. 

Teknoloji transferi politikası ile ilgili olarak alınması gereken 

bazı önlemler ve atılması gereken adımlar aşağıda özetlenmektedir: 

a) Teknoloji transferi öncelikli sektörlere ve endüstrilere yönel¬ 
tilmelidir. Politik amaçlı teknoloji transferleri (Rusya tarafından 

kurulan bazı tesisler, uçak sanayii, nükleer enerji santralı) makul 

bir seviyede tutulmalı, maliyet/fayda dengesi gözetilmelidir. Yine 
politik karakteri ağır basan büyük çaplı teknoloji transferlerinde 

yerli muhteva oranını başlangıçta maksimize etmeye çalışılmalıdır. 

b) Ülkenin teknolojik yeteneklerinin tam bir envanteri yapılmalı, 

yurtiçinde varolan teknolojilerin ithali önlenmeli ve siyah 

beyaz TV camı örneğinde olduğu gibi, onikiye beş kala yapılacak 
t- _ tikûolotî-ansferlerine izin verilmemelidir. 

c) Yatırımların teşviki için kullanılan fonlar ve fabrikası, tuğ¬ 

la fabrikası gibi yatırımların teşviki yerine, geliştirilmesi 

zorunlu endüstrilere yöneltilmelidir. 

d) Teknoloji transferinin tüm yönleri konusunda uzmanlaşacak ve 

özellikle lisans anlaşmalarının incelenmesi, gerekli değişik¬ 

liklerin yapılması ve onaylanması ile görevlendirilecek tek ve 

bağımsız bir kuruluş oluşturulmalıdır. 

Halihazırda birçok ülkede bu tür kuruluşlar faaliyette bulun¬ 
maktadır. 
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Aşağıda bazı örnekler verilmektedir : 

National Institute Industrial Property - BREZİLYA 
C ON IT E - PERU 

National Registry o•" Technology Transfer - MEKSİKA 
Technology Transfer Board - EİLİPİNLER 
Technology Transfer Çenter - CÜNEY KORE 

National Office of Industrial Propertyr - NİJERYA 

Algerian Institute of Standarda and Industrial Property-CEZAYİR 

Bu tür Teknoloji Transferi Kurumlan'nm temel fonksiyonları 

aşağıda özetlenmektedir : 

- Yabancı teknolojilerin bulunması ve seçimine rasyonel bir yak¬ 
laşımı teşvik etmek 

- Teknoloji transferi anlaşmalarına giren yerli lisansiyelerin 

daha iyi şartlarda anlaşmalar yapabilmelerine katkıda bulun¬ 

mak, rehberlik yapmak 

- Lisans anlaşmalarının uygunluğunu incelemek ve onaylamak 

- Yürürlükteki lisans anlaşmalarını denetlemek 

- Yerli teknoloji erden yararlanma imkanlarını arttırmak= 

- Teknoloji trans eri politikasının belirlenmesine katılmak ve 
tavsiyelerde bulunmak 

Böyle bir kuruluş, lisans anlaşmalarını ülke ekonomisi açısın¬ 

dan yararı, seçilen teknolojinin uygunluğu., lisans ücretlerinin 
kabul edilebilirliği ve lisansiyenin hakları bakımından etkili 

birşekilde denetleyebilir. 
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e) Türk yatırımcısı büyük çoğunluğu ile uluslararası teknoloji 
transferi konosunda yetersizbbilgi ve pazarlık gücüne sahip¬ 

tir. Üstelik, daha önceki yıllarda varolan yüksek yatırım kâr¬ 

lılığı oranları da, yatırımcıyı, yabancı lisansörler tarafın¬ 

dan adeta dikte ettirilen lisans anlaşması şartlarını kabule 

itmiştir. Öyle ki, cari Amerikan antitröst ve Ortak Pazar re¬ 
kabet hukukunun bile yasakladığı lisansiye aleyhindeki bazı 

lisans anlaşması şartları yapılan birçok anlaşmaya girmiştir. 

Bu anlaşmalardan bir!'kısmı halen yürürlüktedir. 

Bu şartlar iki grupta ele alınabilir : 

Kısıtlayıcı şartlar (restrictive clauses) 
\ 

- İmalat miktarının ve mamul türlerinin sınırlanması 

- İhracatın sınırlanması ya da lisansörün iznine bağlanması 
- Kalite kontrolü veya mamul standartları yoluyla lisansiye- 

nin yerli muhtevayı arttırma çabalarının sınırlanması 

- Teknolojinin anlaşma süresinin bitiminden sonra kullanımının 

yasaklanhası ya da royalti ödemelerinin devamının istenmesi 

- Girdilerin, yatırım mallarının ve imal edilecek malların fi¬ 
yatının lisansör tarafından empozel. edilmesi 

Bağlayıcı şartlar (tie-in/tie-cut clauses) 

- Aktarılan teknoloji ile kullanılacak hammaddelerin, yedek par¬ 
çaların, ara malların ve sermaye mallarının temin sdilebile- 

ceğis-kayn akların sınırlanman. veya liaansörden temininin is¬ 
tenmesi (tie-in) 



- Rakip mamulların imal ya da satışı amacıyla diğer lisansör- 

lerden rakio ya da tamamlayıcı teknolojilerin alınmasının 

sınırlanması ya da yasaklanması (tie-out) 

İstisnai durumlar dışında, bu tür şartların lisans anlaşmala¬ 
rında yeralması önlenmeli ve yenilenmesi istenen lisans anlaş¬ 

maları da bu noktalar açısından titizlikle incelenmelidir. 

Lisans anlaşmalarını onaylayan kamu otoritelerinin yetersiz 

incelenmesi sonucu, yanılan kno ho'v anlaşmalarının çorunun 

gerçekte kritik knowhow'ı kapsamadığı farkedilmemiş tir.Türk 
lisansiyerler kno”'hov paketinin ne olduğunu ve nasıl açılması 

rerektiğini öğrenememiş veya bildiği halde dikkate almamış ve 

sonuçta kon'vhov' ın tam ve eksiksiz olarak satmalınması yerine 

knov'ho'v lisansı ile yetinilmiş tir. Dışa bağımlılığı ve döviz 
harcamalarını arttıran ve teknolojik birikime çok az katkıda 

bulunan bu tür kno'•'ho'■' anlaşmaları önlenmelidir. 

Farklı teknolojilerin uluslararası piyasalarda farklı fiyatla¬ 
rı olacağı kabul edilmeli ve ödeme şartları konusunda aşırı 

sert bir nolitika i/lenmemelidir. Aksi takdirde, geçmişte ol¬ 
duğu ribi, ya ustun nitelikli teknolotilerin ithali zorlaşaoa* 

ya da lisansörün taler ettiği ve fakat kamu otoritelerinin izin 
verdiği miktarları aşan kısımlar (ravrikanuni kanallardan \eva 

makina-ekipman bedellerine bindirilerek yurtdışına transfer 

edilecektir. 

Transfer edilen ''ekr.olojilerin bedelleri ile ilpili olarak, 

mümkün olan durumlarda ve ölçüde aynı ödeme şekillerine de 
(countertrade) yer ortlmesine çalışılmalıdır. 
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i) Genel olarak lisans mevzuatı ve onay için sunulan anlaşmaları¬ 
nın inceleme ve onay prosedürü, kriterler ve süreler vs açık 

olarak saptanmalıdır. Nihai karar kesin olarak belirtilecek hir 

süre içinde verilmeli ve lisansiyeler başka çarelere başvurmak 
zorunda bırakılmamalıdır. 

j) Lisans anlaşmasını sunan özel ya da kamu firmasını alternatif 
teknolojiler ve lisansörleri de yeterli ölçüde araştırmaya 

zorlamak üzere, lisans müracaatı safhasında, bu alternatif 

teknolojiler ve lisansörler ile ilgili olarak yapılan çalış¬ 

malar ve temaslar hakkında da kapsamlı bilgi istenmelidir. 

k) Onaylanan ya da uzatılan lisans anlaşmaları ile ilgili olarak, 
anlaşmanın tarafları, transfer edilen ya da yenilenen teknolo¬ 
jinin niteliği, süre ve ödeme şartlarını kapsayan bilgiler; 
Resmi Gazete'de yayınlanmalıdır. Bu bilgiler uygulanan politi¬ 

kalar konusunda da örnek teşkil edecek ve muhtemel lisansiyele- 

rin gerçekçi bir yol izlemelerine yardımcı olacaktır. 

1) Türkiye'den teknoloji satışını hızlandırma konusu ele alınma¬ 
lı ve özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarlarına başlamış olan 

teknoloji ihracını genişletici politikalar saptanmalıdır. 
Bu amaçla, özellikle komple tesisler kurulması ve ortak yatı¬ 
rımlara gidilmesine önem verilmelidir. 

m) Makina ve ekipman bazlı teknolojilerin yırda ithali denetlenme- 
li, marka enflasyonu önlenmeli, kritik alanlarda ithalatçı 
firmalara servis ve bakım hizmetleri sağlama zorunluluğu geti¬ 

rilmeli ve makul bir süre içinde bu hizmetlerin sağlanamadığı 
makina ve ekipman yurda sokulmamalıdır. 
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n) Sadece yerli tüketim amacına dönük ticari marka lisansına ve 

gerçek amacı marka lisansı olan zahiri knowhow anlaşmalarına 
izin verilmemelidir. 

5. DİĞER ÖNERİLER' 

Üretimin teknolojik yapısı, şüphesiz, teknoloji üretiminin ve teknolo¬ 

ji transferinin etkisi yanında daha geniş bir sosyo ekonomik yapının 

ve onun gelişme dinamiklerinin bir sonucudur. Kamu otoriteleri elle¬ 

rinde bulunan ve bazıları çok etkili olan mali ve ekonomik araçlar 
yardımı ile sadece doğrudan teknoloji politikasının oluşumunu etki¬ 

lemekle yetinmemeli, aynı zamanda, teknolojik gelişmenin tempo ve yö¬ 
nünün belirlenmesinde payı olan diğer kavram ve mekanizmaları da ma- 

nipüle ederek teknolojik gelişmeyi hızlandırmalıdırlar. Türkiye’nin 
geleceği açısından büyük önen taşıyan uluslararası piyasalara daha 
yaygın olarak girme ve tutunma stratejisinin başarısı, sağlıklı bir 

teknoekonomik yapı ve tatminkar bir yurtiçi rekabet ortamı olmaksızın 
sınırlı ve kısa süreli kalacaktır. 

Bu açıdan : 

a) Piyasalarda rekabet şartlarının oluşumunu bilinçli olarak or¬ 
tadan kaldıran tekelci ve oligopolist eğilimlerle mücadele 
edilmelidir. 

b) Yerli üreticiyi desteklemek amacıyla alınan ithal yasağı ted¬ 

birinde selektik bir uygulamaya gidilmeli vc her halde ithal 

yasağı makul bir güre sonra kaldırılmalıdır. 



Özellikle sermaye gerekleri yönünden ilave girişlerin hemen 

hemen imkansız olduğu piyasalardaki halihazır üreticiler ted¬ 

ricen dış rekabete maruz bırakılmalıdır. 

Mamul standartlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar hız¬ 

landırılmalı, standartlara uyumu denetleyen mekanizmalara iş- 
lerlik kazandırılmalı ve denetim honuçlarının kamuya duyurul¬ 

masına özen gösterilmelidir: Her haldi, kötü kaliteli mamul 
imalatçısının iyi kaliteli imalatçıyı piyasadan kovması ya da 
küçük bir yiyasa kesimi ile sınırlaması yönündeki eğilim ile 
mücadele edilmelidir. 

Tüketicinin bilinçlenmesi ve korunması amacıyla ciddi adımlar 
atılmalıdır. 

Sınırlı kaynaklara sahip olan küçük işletmelerin birleşmeleri 
ve şirketleşme teşvik edilmelidir. 
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— Sanayisiz ve sanayileşme hamlesiz teknolojik gelişme ola¬ 
maz. 

- Sanayileşme bir niyet, tercih ve irade mahsulü değildir. 
İktisadi faaliyetin ve genişlemenin belirli bir ortamda 
doğurduğu zorunlu bir süreç'tir. 

- Motivation1suz ve gayesiz araştırma olmaz. 
- Teknolojik Gelişme için Araştırma motivation1 unu ise Sa¬ 

nayi verecektir. 

Bu olguları kabul ediyorsak dikkatimizi her şeyden önce Sanayi¬ 

leşme üzerinde toplamamız zorunlu olmaktadır; özellikle Teknoloji 

Transferi alış verişlerinin hemen $ 90 nmın gelişmiş, diğer deyimle, 
sanayileşmiş memleketler arasında olduğuna mıttali olduktan sonra, 

Sanayileşme'nin; mütehâsif bir ekonomik vetire'nin tabiî bir 
aşaması olup, İlmî inkişafların doğurduğu yeni tekniklerin bilimsel 
bir şekilde İktisadî hayata ve özellikle Üretime uygulanması sureti- 
le meydana çıkan ve varış noktası olmayan (Sürekli Süreç) bir olgu 
olduğunu hatırda tutarak sanayileşmiş büyük devletlerin son iki asır¬ 

lık mazisinde görebildiklerimizi sıralayalım: 

- Keşifler 
- İlmî Birikim 

- Gelişen Teknikler 

- Urun mübadelesi 

- Ürün spesyalizasyonu 

- Ulaşım vasıta ve şebekeleri 

- Fazar ve pazarlama e nıkleri 
- Sermaye birikimleri ve yatırım ı.nuşleri (investmert 

retums) 
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- Ulusal hudutları aşan ilişkiler ve bağlantılar (inierre- 

lations) 

- Rekabet (mücadele ve anlaşmalar-çok uluslular) 
- Ulusal ve uluslararası konjonktürler 

- Siyasî ve Askerî Güç 
- Medenî seviye 
- Tüketim Modelleri 

Bütün bu faktörler ve birçok değerleri',, bunların tümüne veya 
çoğunluğuna malik olanların gelişmişliğini ve sanayileşmesini sağlar¬ 
ken, bunların çoğundan veya "temel* sayılanlarından mahrum kalanları 

geri kalmışlığa mahkûm etmiş bulunmaktadır. 

Son iki asırda sözlconusu devletler 2 devrim geçirmişlerdir : 
- Endüstri Devrimi 

- teknoloji Devrini 

Hiçin evrim değil de'devrim?...ve her endüstri tabiatiie bir 
teknoloji uyguladığına ve uygulaya geldiğine göre niçin endüstri Çev¬ 
riminden hemen bir asır sonra teknoloji devrimi ? 

Biraz basite irca edersek : 

- Endüstri devrimini; İlmî keşiflerin ve yeni tekniklerin sağ¬ 
ladığı imkânlarla sömürgeciliğin sağladığı ucuz hammadde, 
kolay ve emin pazarların bir araya gelmesine ve 

Teknoloji devrimini de; politika-ekoriomik hâkimiye.tın sürdü¬ 
rülmesinin veya bundan kurtulmasının tekjıoloiİK gelişmede önde 
gitmeye bağlı bulunduğu bilinç ve kab’<xune...ve, her iki hal¬ 
de de, teknik gelişme ve uygul«uların normal ekonomik-ve 
endüstriyel gelişmedi pm'den aşması sııretile, henüz inti¬ 
zar edilnev<=“* olanakların birden ortaya çakmasına 

bağlayabilir »iJr'İD ■ 
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Bizim için önem arzeden zaman içindeki sıralanma şeklidir : 

Ekonomik ve sosyo-kultürel gelişme Teknik aşama'nın ve konjonk- 
türel olanakların yardımile endüstriyel devrim Endüstriyel gelişme ve 
ekonomik genişleme Bilimsel araştırma1lar Sanayide ve Bilimde sıçra¬ 
maklar (özellikle savaşlarda) teknoloji devrimi 

Teknik gelişme'nin oluşması, üretim sürecinin değişmesi ile 

mai ve hizmetler kesiminde kullanılan "nihaî ürünler" in çeşitlenerek 
yayılmasının fonksiyonu olmaktadır. 

Endüstriyel Devrim ile Dirlikte başlayan uluslararası işbölümü 

yeni bir yapı oluşturmuştur. 

İktisaden geri kalmış ülkelere bu işbölümünde adetâ pazar ro¬ 
lü verilmiştir. Bu açıdan geri kalmışlık, adetâ, teknolojik gelişimin, 
üretim biçimlerini değiştirmeden, sadece tüketim alışkanlıklarını 
modemize etmekle yetinen bir ekonomik model oluşturmuştur. 

Böylece, sanayileşmiş ülkelerde hem üretim hem tüketim kesim- 

-ijjî jıynı hızla ve paraldlikle işgal etmiş bulunan Teknalajik Ge- 
•io.,'len geri kalmış ülkelerde sadece tüketim kesiminde ain- 

lışme, ıktı8au 
di"ilebilmiş ü~?t-‘-,-a surec:*' i>ütünleşememiştir. 

. . . . , . , .1nlsk transfer, tüketim biçimlerinde Diğer bir deyimle, teknoi°Jx- 
 + , s-ir farzda sindirilebilmektedir. 

hızlı, üretim sureçlerınae çok yavaş o. 
Zira : 

t '^i iken 
Sanayileşme; ekonomik ortam, altyapı ve konjonktür meaej!e- 

teknoloji, teknik birikim ve potansiyel, kultur seviyesi ve 
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medenî iklim mes'elesidir. 

Diğer taraftan;teknolojik gelişme, kaçınılmaz tıir tarzda, en-

düstri'nin yapısını değişikliğe uğratmaktadır. V.e.. .maalese^, bu Yapı 

dahi, teknik gelişmeyi bizzat "renleyici (İngiltere) bir etken ola
bilmekte ve üst düzeyde bir teknoloji'nin uygulanmasına direnebilmek-

tedir. Zira, tekniklerin mükemmelen tanımak bir husus; bunları tica

rî plâna ve gerçekleştirmeye intikal ettirmek başka bir 1-"su'tur. 

Halbuki, daha etken olabilmek iç'n. teknoloji transferi, mut

laka sanayide zorunlaşm yapı al değ’şi’-likleri hızlandırmayı hedeJ~ 

adan bir politika ile beraber ele alınmalıdi". 

Sanayinin yapısal değişimi (re^t uctu~'ation) yalnız rasyona-

lizasyon ve daha büyük boyutlu teşebbüsler ihdas etme yolu ile hal

ledilecek bir problem değildir. 

Modem teknoloji; kend-i ihtisas kollar nda yüksek bir etkenlik 
(efficac'ty) ve verimliliğe sahip...ve ekonomik ve teknolojik iklimin 

övolution'una sür'atle cevap verebilen küçük ve ortaboylu teşebbüsler

den müteşekkil Devkalâde kompleks bir altyapı gereksindirir. 

Kendi kendine bırakıldığında bu restructuration muazzam zaman 

alır. Bir teknoloji'nin belirli bir sektörde yayılması genellikle tah

min edildiğinden çok daha fazla zaman aldığı gibi ülkelerarası tekno
loji yayılması bundan da ■‘‘azla zaman alır...zira mevcut teknoloji ve 

endüstriler bü yenilik ve değişikliklere direnirler. 

Öte taraftan Teknolojinin hacmi ve karmaşıklığı arttıkça bazı 

sınaî ^aaliyetler devlet kontrolü altına geçmekte, bazıları devletin 
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"tek müşteri" olma durumundan etkilenmekte; bazıları da mali zorluk¬ 
lardan kurtulabilmek için devlet yardımına muhtaç olmaktadır. Sana¬ 

yileşmiş memleketlerde gittikçe daha barizleşen bu vetire, gerikalmış 
ülkelerde kaçınılmaz olmakta...ve devletin Sosyo-politik ve sosyo-eko- 

nomik tercih ve iradeleri sun'î olarak devreye girmektedir. En büyük 
avantajı da makro-ekonomi düzeyinde makro-plân çerçevesinde tutarlı, 
uyumlu ve eşgüdümlü bir uygulamaya imkân vermesi olmaktadır. Bu düzey¬ 
deki bir sanayi planlaması ve/veya politikası teknolojik gelişme"nin 
gerektirdiği ortam1ı meydana getirebilir. 

Teknoloji devrimi saatinde, daha ziyade, ekonomik hedefli 
flanayilerin dışında kalan sahalarda tâcilli bir gelişme hızı kazanan 
ve sürdüren teknoloji’nin vardığı düzeylerde mümkün kıldığı hayret 

verici uygulamaları özümseyebilecek sanayilerin bizzatihî çok geliş¬ 
miş...ve ekonomilerin çok güçlü olması gerekmektedir. 

Bilhassa ham madde kıtlığı (scarcity) muvacehesinde geli¬ 
şen ikame teknolojileri, her toplumun (afford) göze alamayacağı tek¬ 

nolojiler olmaktadır, 

Tnplumlar arasında, bu suretle, gelişmişlik ve refah boşluk¬ 

larından sonra ve onlardan çok daha belirgin ve etkin bir teknolojik 

boşluk doğmaktadır ki, bugünki trend'ler ve karşılıklı dayanışmadan 
çekinen kopuk dünyalar içinde, kapatılması diğerlerinden çok daha 
olanaksız görünmektedir. 

Endüstri - sonrası toplualarm gelişmiş teknolojileri, git¬ 

tikçe daha kesin bir surette, ancak o toplumlarm gereksinmelerinin 

iki bunlar gelişmekte olanlarınkinden çok farklı olabilmektedir) ica¬ 
bı veya ancak o toplumlarca istimal edilebilir olmakta ve GYM'lerce 
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transferi mümkün olmamaktadır. 

O sebeptendir ki Teknoloji Transferi de bir patent veya li¬ 

sansa bağlı olarak belirli bir teknoloji'nin "aynen" uygulanmasından 

ziyade üretim metodlarmı oluşturan teknikler'den, memleket şartları¬ 
na uyanların ve aynı zamanda "ekonomik değeri olan ürün" sağlayanla¬ 

rın, ülke Teknolojik seviyesi ile mütenasip bir şekilde yapılacak 

seçim ve demetleme'si ile oluşturulacak teknolojiler üretmeye yarar¬ 
lı olacak şekilde yapılmalıdır. Teknolojik seviye ise, birazdan deği¬ 

neceğimiz teknik güç'ün kendi seviyesinden,atlayabileceği bir üstün¬ 

lük düzeyinde olmalıdır ki sıçramalarla belirli aşamalara gelinebilsin. 

Teknoloji seçimi ve demetlemesinde araş t ıram--geliştirme faa¬ 
liyetlerine büyük rol düşmektedir. 

Özellikle Üniversite'ler, Araştırma kurumlan ve bilim adam¬ 
ları 'nca yürütülmekte olan temel ve bilimsel araştırmaları kü¬ 
çümsememek ve zorunluluğu ile faydasını azımsamamamla beraber, Tekno¬ 

loji transferi konusunda, gelişmekte olan ülkelerin araştırma faali¬ 
yetlerinin : 

- etkin bir enformasyon, 

- zengin bir dbküaanjnaısyon, 

- objektif, bilinçli /..ve bilhassa mukayeseli bir değer¬ 

lendirmeden oluşturulması çok yararlı olur kanısındayız. 

(JYM'ler ve özellikle bunların "karar meralleri” için en önem¬ 

li sorun; tesisi düşünülen veya takarrür eden bir sanayi'in sn optimal 

ve ekonomik şartlarla gerçekleşmesini sağlama yönünde 
- kullanılabilecek teknikler 

* 

- alternatif uygulanabilirlikler 



- ekonomik avantajlar 

hakkında tam ve sağlıklı bilgi sahibi olabilmektir. 

Ayrıca teknoloji transferinin aşağıda özetlenen ilişkilerini 
de dikkate almak zorunluluğu vardır s 

1-Teknoloji'nin hâlen carî ve müstakbel ekonomik şartlarla il¬ 
gisi 

2-Teknoloji'nin hammadde kaynakları ile ilgisi 
3-Teknoloji'nin, verici ve alıcı kesimlerin teknik potansiye¬ 

li, sosyo-endüBtriyel strüktürü ile ilgisi 
4-Teknolojiyi kullanan endüstri'nin, memleketin over-all en¬ 

düstrisi ile bütünleştirilmesi 

Teknoloji bir kez seçildikten veya belirlendikten Bonra 

memleket teknik gucü'nü bunun gerçekleşmesi için azamî derecede bü¬ 
tünleştirmek suretile ancak bilinçlenme ve gelişme olanakları doğabilir 

Zira bir sınaî ve teknolojik birikim, ülkelerin teknik gucu'nün, tesi¬ 
sin proje safhasından (hatta proje'nintaEavvur safhasından) uzak tu- 
tulmasile kesinlikle sağlanamaz. 

Dış know-how ve dizayn ihtisas ve tecrübesi zarurî dahi ol¬ 
sa, bu faaliyetlere kendi teknisyen'lerini, daha başlangıçtan, etkin 

bir şekilde ortak etmek, GYM'ler için hayatî bir zarurettir. 

Teknik insan gücü, sanayileşme sürecinde, butun diğer imkân¬ 
ları etkinliğe kavuşturabilecek tek faktördür. Batı sanayiinin bugünki 

düzeyinde dahi, erişilen teknoloji re gelişme hızı ne kadar yüksek 
olursa olsun, teknik güc'ün hizmetinden ve desteğinden sarfınazar 

edilemezj bu destekle ilerlemeyen bir teknoloji duraklamaya, gerile¬ 
meye ve silinmeye mahkûm olur. 



- 95 -

Teknik güç 'içinde bir ân için yalnız mühendislik'i ele alalım, 

Batıda ve bizde mühendis üniversite ve yüksek okullarda yetişir, 
oralarda temel bilgileri alır. Bu temel bilgiler ona: uygulamada, en¬ 

düstride karşılaştığı teknolojik yöntemler ve problemleri anlama ve 

değerlendirme duyarlığı; kavradığı konulara hâkim olarak bilgi ile yoğ¬ 
rulmuş yaratıcı zekâsının katkısı, koordine çok ve çeşitli disiplinler 
enformasyonunun sağladığı atukayeseci ve sentezei müdahalesi ile konuları 

geliştirme olanakları sağlar, 

Görülüyor ki mühendis, asıl, mektepten sonra yetişmektedir. Bu 
yetişmede ona yardımcı olan memleketin genel tefekkür seviyesi ile sa¬ 
nayide birikmiş tecrübe ve bilgi mirasıdır (Teknik Kollektif Bilinçaltı- 

inconscient collectif tecbnitıue). 

Dünya'nın hemen her yerinde bütün Üniversite mezunu mühendisler 

hemen aynı bilgilerle mücehhez olarak çıkar (ancak şimdilerde pratiğe 

yönelik teknolojik bilgileri temel bilgilerin önüne alma temayülü art- 
maktadır. -Konuşma, okuma... benzeri). Şu halde mebde'de hemen hepsi 
aynı bilgi ve yeteneklere sahip iken gelişmiş - sanayileşmiş ve geri 

kalmış memleketlerin mühendislik düzeylerindeki farklılık post-graduate 

uygulamaya intisap safhasında meydana gelmektedir. 

Türkiye’nin durumuna gelince; 

Türkiye'nin tedrici gelişmeye zamanı yoktur. Uluslararası tek¬ 

nolojik koşullar; bunlara bağlı ürün kalitesi, miktarı ve piyasalara 
bağımlı rekabet şartları; belirli asgarî boyut ve düzeyde bir endüst¬ 
riyel girişimi zorunlu kılmaktadır. Bu koşullar altında da teknik ve 

organisazyone1 bünyesi kadar ekonomik ve sosyal yapışımda bir takım 

sışramalı aşamaların zorlamalarına açık bulundurmaktadır. 



Sosyal ve ekonomik dengesizlikler, fertbaşma GSMH.nm duşu; 
lüğü, entegrasyon ve koordinasyon noksanlığı dolayısile tesis edil¬ 

meyen sağlıklı, sağlam ve sürekli ihtiyaç pazarlarına karşın; batı, 
özenebilecek imkân ve kültüre sahip bir kesimin ihtiyaç türlerini:-, 
hareket vererek sürüklediği sanayiler kendi piyasalarını (kredile: 
otomotiv) da yaratmak gayretinde bulunmaktadırlar. 

Bu ekonomik koşullar altında yalnız kazanca yönelik olarak k 

rulan sanayiler sermaye açısından gittikçe güçlenen bir özel sekto: 

ratmış bulunmaktadır. Bu sektör, devletin ayrıcalıksız uyguladığı 

teşvik tedbirlerini adetâ tekeline alarak büyük bir yatırım potan: 
yeli iktisab edebilmiş olmasına karşın gerçekleştirdiği endüstrile 

adedi ve GSMH da artan payı dışında Türkiye'nin sanayileşmesine vt 

teknoloji birikimine ne kadar katkıda bulunmuştur ? Her halde se-'i 

ber ettiği sermaye ve kredi nispetinde değil. 

Teknik Guç bakımından, Türkiye'de, temel bilgileri en üst 

zeyde elde etmiş yetişkin ve yetenekli bir kadro vardır; ancak Tuı 

Mühendisliğinde sınaî know-how son derece noksandır. Türkiye'nin . 
nayileşme sürecinin ve teknolojik gelişmesinin istikbali açısında: 

noksanın giderilmesi hayatî bir zorunluluktur. 

Halbuki bugünki şartlar, yaklaşımlar altında bu, adetâ imkâ 
sız gibi görünmektedir. 

Zira "Sermaye Potansiyeli"nin gerçekleştirebilme durumunda c 

duğu ve kârlılık ve ekoncoik şartları açısından zarurî bulduğu "Yatı: 
Boyutu" ile bu boyutun gerektirdiği teknolojiyi üretmesi gereken Tu 

"Teknolojik Mühendislik Potansiyeli" arasında maalesef büyük bir t 

viye farkı,bir boşluk bulunmaktadır. Sermaye, uzun vâdede, kendi - 
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menfaatinin ve Türkiye'nin hakikî mânâda sanayileşmesinin, teknoloji¬ 
sine Türk Mühendisliğinin sahip ve hâkim olmasına bağlı olduğu bilinç 
ve kabulüne ermedikçe bu açığın kapanması son derece zordur, 

Sermaye'nin, batı'nm uzun zaman içinde elde etmssi avantajı¬ 

nı, sıçramalarla ve devlet politikasının sağladığı kolaylıklarla, ka¬ 
patması mümkün olurken; batının tedrici ve fakat emponansiyel gelişen 

sanayileşmesine ve teknolojik düzeyine, yatırımlarda bililtizam veya 
bizzarure devre dışı bırakılan Türk Mühendisliğinin, sıçramalarla 

erişmesi - sınaî tecrübe ve kncw~how birikiminden mahrum bir ortam 
i çinde-mümkiin değildir. 

Tek çözüm, sanayileşme hamlelerimizi, mühendisliğimizin zorla¬ 
nacak gelişme hızına göre ayarlamaktır. Sanayileşme atılımlarımızı 
mühendislerimizin iştiraki dışında gerçekleştirmeyi ve mühendisliği¬ 

mizin geriden gelerek atılım boyutunun gerektirdiği seviyeye 'ulaşması¬ 

nı düşünür ve plânlarsak neticenin hem sanayileşmemiz hem de mühen¬ 
disliğimiz için hüsran olmasına şaşmamalıyız. 

Şu halde sanayileşmek istiyorsak fabrikalar kurmak kadar mü¬ 

hendisliğimize imkân tanımayı da hedef almalıyız. Mühendisliğimizi 
geliştirmek için de "Yatırım Hedefleri"nin boyutlarını-boyutnn küçük¬ 

lüğünü yüksek teknisite ile telâfi suretile-Türk Mühendislik kapasi¬ 
tesinin az üstünde tutarak kendisini aşmasına olsnak tanımalıyız ve 

bu düzeyi de her seferinde daha yükseğe çıkarmalıyız. 

Hedeflerimizi daha mütevazi bir düzeye indirerek böyle bir yak¬ 

laşım; Türkiye'nin sanayileşme süreci, kısa vadeli menfaatleri ve ser- 
maye'nin hırçın sabırsızlığı açılarından ne kadar geçerli olabilir ? 
Devletimizin kararlı müdahalesi buralarda, beklenebilir. 



TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÜZERİNE 

Şinasi GÜÇERI 

GELİŞME AŞAMASINDAKİ BİR TOPLUMLA 

GELİŞMİŞ SANAYİ TOPLUMUN DA, TEKNO¬ 
LOJİ TRANSFERİNİN ANLAMI 

Teknoloji transferi, ekonomik ve endüstriyel gelişme açısın¬ 

dan üzerinde en çok durulan güncel konulardan biridir. Ancak, geliş¬ 

me aşamasındaki toplumlarla ileri sanayi toplumlarınm bu konuya yak¬ 
laşımı ve teknoloji transferini değerlendirme eğilimleri birbirinden 
farklıdır. 

Örneğin Teknoloji Transferi gelişme dönemindeki toplumlar 

için sosyo-ekonomik kalkınma sorunlarının, en kolay ve en az riziko 
ile uygulanabilecek, kestirme bir çözüm yoludur. Bu gibi toplumların 
felsefesine göre, başkalarının bulduklarını yeniden icat etmeye kal¬ 

kışmadan, gereksinme duyulan bilgileri onlardan satın alıp doğrudan 
üretimde kullanmak yalnız zaman kazandırmakla kalmaz, üretimin mali¬ 

yetini ve rizikosunu da düşürür. 
• 

Bununla beraber Teknoloji Transferinin bir takım tuzaklarını 
da dikkate almak lazımdır. Yeni teknikler genellikle ileri sanayi top- 

lumlayı tarafından geliştirilmektedir. Bu nedenle yeni bir teknolo¬ 

jiyi transfer ederken, alınan teknik'de açıkça-veya kamufle edilmiş 

biçimde bir sömürü unsurunun bulunup bulunmadığını iyice araştırmak 
zorundadır. 
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Transfer edilen bir teknolojinin bazen modası geçmiş de ola¬ 
bilir. Bütün bu kuşkulardan dolayı gelişme aşamasındaki toplumlardaj 

En uygun Teknolojiyi seçmek 

En yeni teknolojiyi almak, 

gibi kavramlar ortaya atılmaktadır. Bu kuşkular, teknoloji alımında 

yanlış bir harekete olanak vermemek için teknolojinin transfer yol¬ 

ları üzerine bazı kontrol mekanizmalarının yerleştirilmesi görüşüne 

ve düşüncesine kaynak oluşturmaktadır. Ne varki, teknolojilerin bel¬ 

li bir standardı yapılmamıştır. Yapılması da pek olası değildir. 
Çünki çağımızda çok kompleks biçimler almış olan üretim yöntemleri 
sektörden sektöre ve aynı zamanda belli bir sektörün içinde herhan- 

gibir rakamla ifade edilemeyecek kadar büyük çeşitlilikler göstermek¬ 

tedir. Bu nedenle her teknoloji transferini o teknolojinin kendine 
özgü niceliği ve niteliği içinde değerlendirmek gerekmektedir ki, bu 
da bir teknoloji transferi olayının, o teknolojinin kullanılacağı 
üretim sisteminin fizibilite çalışması çerçevesi içinde ve özel ola¬ 
rak ele alınmasını zorunlu kılar. 

Oysa gelişmiş sanayi toplumunda teknoloji transferi olayına 

değişik düşünceler egemendir. Bir kere gelişmiş sanayi toplumlarının 
hepsinde bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetlerinin üç yüzyıla 
yaklaşan bir geçmişi olup bu ülkelerde bu faaliyetlerin fiziki orta¬ 
mını oluşturan çeşitli sanayi sektörleri kurulmuş ve teknolojinin uy¬ 
gulanmasına ilişkin kurallar, kurumlar ve gelenekler1 den oluşan bir 
birikim meydana gelmiştir. Yeni bir teknolojinin değerlendirilmesin¬ 
de gereksinme duyulan her çeşit kriteri bu birikimin içinde bulmak 
mümkündür. 
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Örneğin gelişmiş bir A toplumu, x konusunda yine gelişmiş bir 
B toplumundan belli bir teknolojiyi ithal etmek istediği zaman bu 

teknoloji, büyük bir olasılıkla, B toplumu için tamamen bilinmeyen 

bir konu değildir. Çünki B toplumunda da x konusunda sürekli araştır¬ 

malar zaten yapılmaktadır. Veya hiç değilse ona yakın, ona benzer ko¬ 

nularda yapılan araştırmalar vardır. Bu nedenle A toplumu transfer 

ettiği teknolojiyi değerlendirmek hususunda bazı kriterlere sahip ol¬ 

duğu gibi, bu toplumda Otonomi fikri bir temel düşünce olarak egemen 

olduğundan transfer edilen yeni teknolojinin kısa sürede toplumun 

kendi koşulları ile uyum sağlayacak biçimde sokulması yollarıda hemen 
yeni bir araştırma konusu olarak ele alınabilmektedir. 

TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN 

UYGULAMA MEKANİZMASI 

Hangi sektörde olursa olsun, bir ülkede herhangibir teknolo¬ 

ji transferinaen söz edildiğinde akla ilk gelen şey, belli bir üre¬ 

timin gerçekleştirilebilmesi için elde bulunması gereken bilgi ve 
araçların başka bir ülkeden tedarik eıilmesi olayıdır. Burada araç 
tedarikini de Lir çeşit teknoloji transferi olarak kabul etmek yan¬ 

lış bir düşünce değildir; Zira birçok nalöe yeni teknolojiler özel¬ 
likle gelişme halindeki ülkelere, bilgi biçiminden çok, hazır araç 
ve gereç biçiminde girmektedir. 

0 halde bir teknoloji transferini başlatan olaylar zinciri 
şu halkalardan oluşur: Girişim - Girişimci - Teknolojinin seçimi. 
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Teknolojinin geliş yolu Üzerine bazı kontrollar kanmak iste¬ 
nirse bu"mekanizmanın, teknolojinin tam ithal aşamasında harekete 
geçmesi önemli sakıncalar doğurabilir. Mekanizmanın daha başlangıçta, 

girişimin henüz düşünce aşamasında iken harekete geçmiş olması ve gi¬ 

rişimi yönlendirmesi icab eder. Böylece teknoloji ithalinde göz önün¬ 

de tutulacak kriterlerin - daha başka bir söyleyişle teknoloji ithalin¬ 
de uygulanacak politikanın - ulusal üretim politikası ile (yani ta¬ 

rım ve endüstri politikası ile) ne denli yakından bağlı olduğu ger¬ 

çeği ortaya çıkar. 0 halde endüstri politikasından bağımsız, salt 
bir teknoloji transferi politikası kavramı yaratmak ve bu kavrama 

soyut düşüncelerden örülmüş ve fakat uygulanabilir somut bir anlam, 

bir içerik kazandırmak ve buıja göre bir takım kurallar koymak olanak- 

dışıdır. 

SANAYİ POLİTİKASI AÇISINDAN 
TEKNOLOJİ TRANSFERİ 

Tüketim malı veya dayanıklı tüketim malı ve ara mal üretilen 

endüstri dallarının kuruluşunda gereksinme duyulan üretim araçları 

ve yatırım malları, şayet ulusal ekonomik sistemin dışından ithal 

ediliyorsaki az gelişmiş veya gelişme halindeki toplumlarm yaşa¬ 
dığı ülkelerde vaziyet böyledir - bu takdirde kurulan endüstrinin 

teknolojisi de gerek bilgi gerekse araç ve gereç olarak, otomatik 
biçimde ithal edilmiş olur. 

Bu şekilde ithal edilen bir teknolojiyi sonradan değiştirmek 

veya geliştirmek, ithali yapan ülke için çok güç genellikle imkan¬ 
sızdır. Tüketim veya dayanıklı tüketim malı üreten bir sanayi ünite¬ 

sinin kuruluşunda ithal edilen teknoloji ancak kaba çizgilerle ve 
şu açılardan koşullandırılabilir : 
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Üretim Kapasitesi; Üretim kapasitesi optimum büyüklüktemidir. 

Ve kullanılan teknoloji ile bu kapasiteyi genişletmek olanakları 

varmıdır. Özellikle kullanılan enerji açısından bu husus önemlimidir? 

İstihdam; Kuşkusuz her üretim prosesinde kullanılan teknolo¬ 

ji, reel kapital ile emek unsurları arasında meydana gelen sentezi 

derinlemesine etkiler. Örneğin aşırı düzeyde otomasyona yönelmiş bir 
teknoloji, reel kapital kullanımını, emek aleyhine, daha yoğun bir 

hale getirebilir. Ancak teknoloji bu açıdan değerlendirilirken üre¬ 

timin rantabilitesinı düşürecek tercihlerden kesinlikle sakınmak ge¬ 

rekir. 

Ham madde ve ara mal gereksinimi ve mamulün pazarlanmadı; 

Bir üretimde seçilmiş olan teknoloji kuşkusuz kullanılacak ham mad¬ 

deyi de belirler, Bu nedenle üretim teknolojilerini ham madde bakı¬ 

mından koşullandırmak mümkün olabilir. Üretilen malın pazarlanış 
şekli de üretim teknolojisine bağımlı olabilir. Herhangibir besin 

maddesinin açık veya ambalajlı olarak pazarlanması, ambalaj malzeme¬ 

sinin yerli veya dış piyasalardan tedariki konusu, teknolojinin de¬ 
ğerlendirilmesi üzerinde etkili olabilir. Örneğin Süt'Un ithal malı 

karbon kutular içinde veya şişe ile satılması gibi. 

Enerji ekonomisi; Bir üretimde birim ürün başına tüketim do¬ 

ğal enerjinin türü ve miktarı yalnız üretimin maliyetini değil ekono¬ 

minin enerji dengesini de etkilemektedir. Bu nedenle seçilen bir tek¬ 

nolojinin enerji ekonomisi açısından bir değerlendirilmesi yapılmak 
gerekir. 
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Üretim kapasitesi: Bu, irdeleme alanı hayli geniş olan bir 

konudur. Reel kapital mal Üretilen endüstri kuruluşlarında başlıca 
iki yöntem kullanılmaktadır; a) Seri imalat, b) Sipariş Üzerine tek 
tek yapılan imalat. 

Birincisinde büyük sermaye yatırımına karşılık emek kullanı¬ 

mı çok daha az yoğun olmaktadır. İkincisinde ise kuramsal olarak eme¬ 
ğin kullanımı çok daha yoğundur. Ancak ünite ağırlığı büyük olan üre¬ 
tim aracı ve yatırım malının sipariş üzerine ve tek tek imal edilmesi 

işin doğal ve zorunlu bir icabı olmaktadır. Bazı hallerde İ3e üretim 
küçük seriler halinde ve fakat yine sipariş üzerine yapılır. Bu da 

gösteriyorki seri imalat ile tek tek imalat arasında kesin bir sınır 

çekmek olası değildir. Seri imalatın dışında, genel olarak üretim 

üniversel iş tezgahları kullanılır. Bu tip imalatta fabrikanın aşama 

aşama büyütülmesi, üretilen mallarda hafiften ağıra, basitten karma¬ 

şığa doğru gelişen bir üretim programının uygulanması olanağı vardır. 

Özellikle gelişme halindeki ülkeler için bu çeşit uygulamayı ön gören 
teknolojiler tercih olunabilir. 

Otonomi sorunu; Yatırım malı ve üretim aracı üretilen sanayi 

kuruluşlarında Otonomi sağlayıcı teknolojilerin uygulanması büyük 

önem taşımaktadır. Montaj sanayii olarak adlandırılan ve üretimde 

erişilmesi ön görülen bir yerli imalat oranı ile kendi gelişme yolu¬ 

nu sınırlayan ve tıkayan sanayi dallarında otonomi ilkesinin yeri 
olamaz. 

Teknoloji transferinde kurumlaşma; Gelişmiş sanayi toplumu 

modellerinin de açıkça ortaya koyduğu gibi, teknoloji transferinden 
en çok yararlananlar yine bu ülkelerdir. Tekniğin geliştirilmesine 
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katkıda bulunma eğilimini duymayan ve geleceğinin ve de bağımsızlığı¬ 

nın teminatını bu doğrultuda görmeyen bir toplum için teknoloji trans¬ 

feri alelade bir alışveriş ve basit bir taklid hareketinden öte bir 
mâna ifade etmiyor. Oysa teknoloji transferi yalnız bir bilgi akta¬ 

rılmasından ibaret değildir. Aktarılan bilginin kullanılması bir be¬ 

ceriyi gerektirir. Bilgiyi kullanma becerisini topluma kazandıran 

etken, yine bilimsel ve teknolojik araştırma uğraşlarıdır. Ve bu uğ¬ 
raşlardan türeyen görgüler, gelenekler ve yeteneklerdir. 

Çeşitli bilim dallarının birbiriyle girişim halinde bulundu¬ 

ğu bölgeler gibi, üretim tekniklerinin de komşu tekniklerle girişim 

halinde olduğu bölgeler vardır. Bu bakımdan ve özellikle sektörel açı¬ 

dan teknolojiler bir yerde bir sistem oluşturur. Yani her teknoloji 

az çok sınırlı belli bir sistemin parçasıdır. Onun için transfer 

edilen bir teknolojinin kullanımı üzerinde egemen olabilme, o teknolo¬ 

jinin ait olduğu sistemi iyi tanımakla kabildir. Bu da geniş çapta bir 

kurumlaşma sayesinde gerçekleşebilir. 

Teknolojik araştırma alanında kurumlaşma, sektörel olmak zo¬ 
rundadır. Bu nedenle ülkemizde belli nitelikleri olan her üretim sek¬ 

törü için bir araştırma merkezinin kurulması ve yeni bir teknoloji¬ 

nin transferi söz konusu olduğunda, değerlendirmenin önce bu merkez¬ 
lerde yapılması düşünülebilir. 

Doğaldır ki, bizimki gibi bir ülkede üretim sektörlerinin 
tümünü bir çırpıda araştırma merkezleri ile donatmak mumkun değildir. 
Ancak bir ilke olarak beş yıllık planlarda kabul edildiği takdirde 
belli bir plan ve öncelik programlariyle, bu merkezler kurulabilir. 
Bu hususta mevcut bilimsel ve teknolojik araştırma kurumlarının güç¬ 
lendirilmesine öncelik tanınması doğaldır. 



Memleketimizde araştırmacılığın bilinçli olarak teşvik edil¬ 
mesi ve hatta bunun zorlanması gerekiyor. Bunun için bliytik sanayi ku¬ 

ruluşlarını - Öncelikle kamu kuruluşlarının - tarım işletmelerinin 

araştırma Üniteleri oluşturmalarinin yolları saptanmalıdır. Başımı¬ 

zın her sıkıştığı yerde yabancı kaynaklara baş vurmanın sorunları 
rasyonel biçimde çözmediğini, bu alışkanlığın ancak sorunlara geçici 

ve yüzeysel çözümler getirdiğini ulusça kavramamız; gerekmektedir. 

Teknoloji seçiminde kriter emekle sermayenin hangisinin daha 

yoğun olması gerektiğini belirlemek değildir. Emeğin yoğun olduğu 

bir teknolojinin işsizliğe bir çare görüntüsü arkasında ulusal eko¬ 

nomiyi batırabilecek bir etken de olabileceğini gözden uzak tutmamak 
gerekir. 
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SANAYİLEŞME POLİTİKASI ve TEKNOLOJİ TRANSFERİ 

Doç.Dr. Cem ALPAR 
Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde izlenecek "Tek¬ 
noloji transferi politikası"nın ana hatlarını belirlerken, geçmiş 
dönemlerde uygulanan sanayileşme, dış ticaret ve yabancı sermaye po¬ 
litikalarının bir değerlendirmesini yapmak zorunludur. 

Herşeydenevvel açıkça belirtmeliyiz ki, bir ülkedeki araştır¬ 
ma geliştirme faaliyetleri, bilim adamı yetiştirme politikası, tekno¬ 
loji ve teknoloji transferi politikaları o ülkenin seçtiği sanayileş¬ 
me politikasından soyutlanarak izlenemez. Başka bir deyişle sanayi¬ 
leşme politikası ve bu politikanın niteliği üzerinde yapılan siyasal 

ve ekonomik tercihler doğrudan teknoloji politikasını etkileyecektir. 

PLANLI DÖNEMDE SANAYİLEŞME POLİTÎKASI ; 

Türk ekonomisinin planlı dönemde izleyeceği sanayileşme ve 

dış ticaret politikaları, DBYKP'da açık olarak belirtilmiştir. Plan'a 

göre; Türkiye, uluslararası ihtisaslaşma ve işbirliğinin sağladığı 

imkanlardan en geniş ölçüde faydalanmayı temel ilke olarak kabul et¬ 

mekle birlikte, kalkınma aşamasında bulunan az gelişmiş bir ülke ola¬ 
rak, sanayileşme ve dış ticaret politikalarını bugünkü karşılaştır¬ 
malı maliyet yapısına göre belirlemeyecektir. Yatırım önceliklerinin 

saptanmasında, maliyet mukayeseleri uzun bir zaman süreci içinde de¬ 

ğerlendirilecek ve sektörlerin gelişme hedefleri dinamik bir mukaye¬ 
seli maliyet yapiBi göz önünde bulundurularak saptanacaktır.(DBYKP 
b. 44-45) 
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Planda yapılan bu seçimle Türk Ekonomisinin karşılaştırmalı 
üstünlüğe sahip olmadığı alanlarda da üretime geçeceği ve bunun do¬ 
ğal bir sonucu olarak bu kesimlerin belli bir zaman süreci içinde, 
uluslararası alanda rekabet gücü kazanıncaya kadar, dış ticaret poli¬ 
tikası yoluyla korunacağı belirlenmektedir. Bu politikanın bir sonu¬ 
cu olarak "ithal ikamesi" imkanlarının geniş ölçüde kullanılması pla¬ 

nın gerçekleştirmek istediği diğer bir amaçtır. 

Burada cevap bekleyen soru ikamenin hangi sanayi kollarında 

gerçekleştirileceğidir. PBYEP'nin felsefesi, yukarda yaptığımız alın¬ 
tıdan da anlaşılacağı üzere bu ikamenin yalnızca tüketim değil fakat 
yatırım mallarında da başlatılmasını öngörmektedir. Ancak bu örgörme- 
ye karşın dört plan dönemi boyunca uygulanan politikalar böyle bir 

sanayileşmeye olanak sağlamamıştır. Bunun nedenleri üzerinde durur¬ 
ken dış ticaret politikasına da değinmek gerekir. 

Dış Ticaret politikası, döviz kaynaklarının sınırlılığı ve 
hızlı sanayileşmenin gereği olarak, dayanıklı tüketim ve lüks mallar 

ithalini yasaklarken, nammadde, ara malı ve yatırım malı ithaline ön¬ 

celik vermekte yerli sanayiin yüksek gümrük vergileri ve kotalarla ko¬ 

runmasını öngörmüştür. Ancak uygulamada, dış ticaret politikası, sa¬ 
nayileşme politikası ile birleştirildiğinde kalkınmayı itici değil, 
fakat tam aksine köstekleyici bir sonuç yaratmıştır. 

Dayanıklı tüketim malları ithalatının yasaklanması, bu mal¬ 

ları üreten yabancı şirketlerin Türkiye'ye ihracat olanaklarını kı¬ 
sıtladığından, yabancı şirketler sermaye getirerek veya yerli şirket¬ 
lere teknoloji satarak yasaklanan veya ithalatı yapılmayan malın üre¬ 
timine başlamışlardır. Ancak bu üretimin en önemli özelliği teknoloji 
yanında, üretimin fiziki girdileri bakımından da dışarıya bağımlı 
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olmasıdır. Devlet dış ticaret politikası yoluyla bazı malların itha¬ 

line döviz kıtlığı veya koruma gerekçeleriyle izin vermezken, aynı 
malların montaj yoluyla Türk Ekonomisinde yalnızca üretimine izin 

vermekle kalmamış, aynı zamanda böyle bir üretimi teşvik tedbirlerin¬ 
den de yararlandırmıştır. Dış ticarette uygulanan kısıtlamaların ko¬ 

ruyucu şemsiyesi ise her sektörde oligapolcü firmaların ortaya çıkma¬ 

sına neden olmuştur. 

Girdi kullanımı bakımından dışarıya aşırı bağımlılık, bir an¬ 
lamda kullanılan teknolojiyle de yabancı kalkınmasına neden olmuştur. 
Yabancı sermayeli şirketlerin 1977 yılı için dış girdi kullanımları 

incelendiğinde, bu açıkça ortaya çıkacaktır. 

TABLO s 1 - SANAYİ KESİMİNDE DIŞA BAĞIMLILIK OPANLARI 1977 ' 

Gıda, içki, tütün .212 

Dokuma, giyim .313 

Kağıt .564 

Lastik, Plastik OD O 

Kimya .700 

Madeni eşya .488 

Makina imalat .286 

Elektrik Mak. .346 

Taşıt araçları .552 

Kaynak : Ticaret Bakanlığı Yabancı Sermaye Anketi 
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Tablodanda izleneceği gibi imalat sanayiinde dış girdi kul¬ 

lanımı örneğin her 100 Tl, girdi içinde 70 TL.'na kadar ulaşmaktadır. 

Bir özel kesim yetkilisinin bu konudaki görüşlerini ilginç bulduğum 
için aktarmakta yarar görmekteyim: "Öyle ki yıllardan beri hammadde¬ 
lerini dışardan ithal ederek burada (karıştırıp, şekillendirip, pa¬ 
ketlediğimiz) sayısız petro-kimya mamülü (boya, ilaç, lastik, gübre 

vb) vardır ve biz bunları Türkiye'de üretiyor sanırız. Oysa, bu mad¬ 

delerin basit formülleri bile belki malûmumuz değildir. Bunlara mem¬ 

leketçe ödenen dövizler gittikçe artmakta ve bu tür mallar ithalatı¬ 

mızın $ 75'inden fazlasını oluşturmaktadır" (Gündüz Pamuk, Teknoloji 
Seçimi ve Transferi, TÜBİTAK 1978) 

Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi, konu herşeyden önce 

Türkiye'nin sanayileşme politikasına yaklaşımı ile ilgilidir. 

Kanımızca, Türkiye'ye transfer edilen teknolojinin iki yönlü 

maliyeti bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ödenen lisanslarla ilgi¬ 

lidir. Türkiye ile aynı gelir düzeyinde bulunan diğer az gelişmiş ül¬ 

kelerle karşılaştırıldığında bu maliyetin fazlaca önemli olduğu gö¬ 
rülecektir. Fakat asıl maliyet, belli girişimci ve tüketici gurupla¬ 

rının Batı teknolojisini tercih etmeleri ve hazır teknoloji ithali 

alışkanlığının yaygınlaşması, uzun dönemde Türk ekonomisini salt çok 
uluslu şirketlerden ithal edilecek teknolojiye bağımlı bir ekonomi 

haline getirmektedir. Gerçekte teknoloji ithali yerine, benzer tekno¬ 

lojilerin yurt içinde geliştirilmesi, kısa dönemde ekonomiye daha faz¬ 
la maliyet yükselse bile, uzun dönemde sağlayacağı yarurlar bu yüksek 
maliyeti giderici nitelikte olacaktır. "Amerikayı yeniden keşfetmeye 

gerek yok" tezi ile hazır teknoloji ithalinin yaygınlaşması, aynı 

zamanda araştırma-geliştirme faaliyetlerinin azalmasına neden olacak 
buda dolayısıyla ülkede bilim adamı yetiştirme çabalarını olumsuz 
yönde etkileyecektir. 
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TEKN0L0Jİ TRANSFERİ VE İLİŞKİLİ 
OLDUĞU TEMEL KONULAR 

Prof.Dr. Mustafa DORUK 

ODTÜ Öğretim Üyesi 

GİRİŞ : 

Bir ülkede teknolojik gelişme ve onun bir alt bölümü olan 

teknoloji transferi, o ülkedeki bilimsel ve teknolojik araştırma ile 
sanayileşme politikalarından soyutlanarak ele alınamaz. 

Teknoloji transferine ilişkin temel yaklaşımın saptanabilme¬ 

si için; 

1. Teknolojik gelişmenin alt yapısı olan bilimsel ve tekno¬ 

lojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin amaç ve motivasyonunu, 

2. Bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmelerin yü¬ 
rütülmesi ve yönlendirilmesi için gerekli örgütlenmelerin, ve 

3. Teknoloji gelişmenin doğal ortamı olan sanayiin ve bu 

nedenle teknolojik gelişme ile ülkenin sanayileşme politikası ara¬ 
sındaki ilişkilerin 

dikkatle ele alınması ve irdelenmesi gerekir. Ayrıca teknoloji trans¬ 

ferinin en etkin ve yararlı biçimde gerçekleştirilebilmesi için bazı 
düzenlemelere gereksinme duyulacaktır. Bu bağlantı ile, en uygun yak¬ 

laşımları bulmak ve geliştirmek önemli olacaktır. 
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BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMALAR 

Bir ülkedeki teknolojik gelişmenin alt yapısı o ülkenin bi

limsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleridir. Bilim
sel ve teknolojik araştırma herhangi bir gereksinme motifi olmadan 

düşünülemez. 

Bilimsel araştırmalarda temel motivasyon bilime ve bilimsel 
bilgi düzeyine katkıda bulunma dürtüsüdür. Başarının önemli koşulu 
araştırıcının ilgi alanını yeterince tanıması, böylece konu ve değiş
kenlerini isabetle seçmesi ve sınırlandırabilmesidir. 

Teknolojik araştırmamın amaçlarını ise şöyle özetlemek müm
kündür : 

1. Uzun vadede, ülkenin ekonomisine veya sosyo-ekonomik 
sorunlarının çözümlenmesine önemli katkıları olabilecek yeni tekno
lojilerin geliştirilmesi, 

2. Ülke sanayiinin karşılaştığı üretimle ilgili sorunların 

çözümlenmesi, 

3. Ülke sanayiinin gereksinimlerini ve yurt dışındaki tek
nolojik gelişmeleri izleyerek yut dışından getirilecek teknolojile

rin seçilmesi ve kapsamlarının belirlenmesi, 

4. Yurt dışından getirilen teknolojilerin günün gerisinde 

kalarak yetersiz hale gelmemeleri için sürekli gelişimlerinin sağ
lanması, 
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5. Yurt dışından getirilen teknolojilerin ülke olanakları 

ile geliştirilerek komşu ülkelerin gereksinimlerine uygun hale geti¬ 

rilmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması, 

6. Yurt dışında bilinen ve uygulanan teknolojilerin, ülke¬ 

de kullanılması ve yaygınlaştırılması için gerekli bilginin üretil¬ 
mesi ve deneyimlerin kazanılması, 

Hangi amaca yönelik olursa olsun, teknolojik araştırmalarda 
temel motivasyon ülke sanayiinin gereksinmeleridir. 0 halde, tekno¬ 

lojik araştırma ve geliştirmenin motivasyonu sanayiiden kaynaklana¬ 
caktır. 

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARIN ÖRGÜTLENMESİ 

Toplumumuzda araştırma dürtüsünü geliştirme ve uzun vadede 

teknolojik gelişmenin alt yapısını oluşturacak bilgi ve deneyim bi¬ 

rikimini sağlamak amacına yönelik temel araştırmaların, fazla seçici 
davranmadan, en yaygın biçimde desteklenmeleri temel yaklaşımdır. 

Temel araştırmaları özendirme ve yaygınlaştırma ve bu amaçlara uygun 

bir destekleme politikasını saptama ve uygulama görevi Türkiye Bilim¬ 
sel ve Teknik Araştırma Kurumuna verilmiştir. 

Ancak, teknolojik araştırma ve geliştirme çabalarını tek el¬ 
den ve merkezi bir örgütle yönetmek etken bir model olarak görüle¬ 

mez. Bunun yerine sektörler arasında bir iş bölümüne giderek, her 
sektörün sorunlarını kendisine en yakın araştırma kuruluşuna götür¬ 
mesi yararlı bir çözüm olabilir. (Ülkemizde bu modelin örneklerine 

Taşlanmaktadır: Şeker Sanayiinin bünyesiı-de faaliyet gösteren Şeker 
EnstitÜBÜ vb.) 
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Bu tür kuruluşlar ilgili oldukları sektördeki sorunların 
teşhisi, bilimsel olarak tanımlanması, çözümlenmesi, daha kapsamlı 
eorunların Üniversite ve diğer araştırıcı kuruluşlarla işbirliği ha¬ 
linde ele alınması ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması 

konularında vazgeçilemiyecek önemde yararlar sağlayacaklardır. Tek¬ 

noloji transferinin gerektirdiği araştırmalar da bu kuruluşlarca 
Uetlenebilir. 

Uzun vadede, ülke ekonomisine veya sosyo-ekonomik sorunla¬ 

rın çözümlenmesine önemli katkılar getirecek nitelikteki yeni tekno- 

noloji geliştirmeye yönelik çalışmaların tanımlanması, örgütlenmesi 
ve yürütülerek sonuçlandırılması merkezi bir kuruluşun görev ve so¬ 
rumluluğunda olmalıdır. 

TEKNOLOJİK GELİŞMENİN ORTAMI OLARAK SANAYİİN ÖNEMİ 

Sanayi ve sanayileşme atılımı olmadan teknolojik gelişmeden 

söz edilemez. 0 halde, sanayi teknolojik gelişmenin vazgeçilemez bir 
koşulu ve ortamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Amaç kalkınma ve bu¬ 
nun ülkemizde seçilen yöntemi sanayileşmedir. Hernekadar teknolojik 
gelişmenin amacı sanayileşme ise de, ülkede uygulanan sanayileşme po¬ 
litikasının teknolojik gelişmeyi destekler nitelikte olması önem taşır. 

ülkemizin ulusal sanayinin en belirgin özelliği çoğunlukla 

tüketim ve dayanıklı tüketim malı üreten kuruluşlardan oluşmasıdır. 
Doğaldır ki i böyle bir eanayileşme politikasının sonucu olarak üre¬ 
tim aracı ve yatırım malı niteliğindeki makinaların yurt dışından 
getirilmeei gerekmiştir. 
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îlke olarak denebilir ki, tüketim ve dayanıklı tüketim malı 
üreten kuruluşlardan oluşan bir .sanayi yapısında, bilimsel ve tek¬ 
nolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini zorlayacak bir gerek¬ 
sinmenin ortaya çıkması olasılığı zayıftır. 0 halde, sanayileşme po¬ 

litikasının belirlenmesinde teknolojik gelişmenin gereksindiği en uy¬ 

gun ortam üzerinde de durulmalıdır. 

Gene bu ilişkiden hareketle, teknoloji transferi sorununun 

sanayide zorunlu hale gelen yapısal değişikleri hızlandıracak bir po¬ 

litika ile beraber ele alınması kaçınılmaz bir zorunluktur. 

TEKNOLOJİ TRANSFERİ 

Teknolojinin seçimi, transfer edildikten sonra ülke sanayi¬ 
nin koşullarına uyarlanarak üretime geçilmesinde araştırma ve geliş¬ 
tirmenin önemi vurgulanmıştı. Bu tür çabaların, 

1. Etkin bir enformasyon, 

2. Zengin bir dökümantasyon, ve 

3. Tarafsız, mukayeseye dayalı bilinçli bir değerlendirmeyi 

amaçlar nitelikte olması önem taşır. 

Teknoloji seçimi, ülkenin ihtiyaçları yanında yurt dışındaki 
teknolojik gelişmelerin de etkin bir biçimde izlenmesini gerektire¬ 
cektir. Bu alanda pasif bir tutum yerine araştırıcı bir yaklaşım iz¬ 
lenmesinde yarar vardır. 
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Seçiminde karar verilen teknolojilerin ülkeye bir an evvel 
getirilerek yaygınlaştırılmalarını sağlamak üzere, teknoloji trans¬ 
ferini düzenleyen yasa ve diğer mevzuatın gözden geçirilmesi gerekir. 

Teknoloji transferinin ülkemiz ekonomisine sağladığı katkı, 

daha açık olarak, ne getirip götürdüğü bu alanda bugüne değin izlen¬ 

miş politikaların ne kadar isabetli olduğu konusunda önemli bir gös¬ 

tergedir. Bu kontrol mekanizmasını işler hale getirici bir sistem 
üzerinde durulmalıdır. 
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re ■ "■ Aifs.?". •: .'ut omIjYon raporu - ıı 

Giriş 

Araştırma kapsam ve anlamı çok geniş bir sözcüktür. Uygarlık 
bugünkü düzeyine, insan1a özgü "araştırıcılığın" sayısız çeşitli so- 

nuçlarıyle ulaşmıştır. 

Araştırmanın amacı kısaca bilinmeyeni bilmeğe, öğrenmeğe ça- 

çalışmaktır. Bu nedenle İnsanoğlunun bilgisi arttıkça araştırma ge¬ 
reksinimi de genişlemekte ve dolaysiyle araştırma hiçbir zaman sona 
ermesi söz konusu olmayan bir eylem olarak sürüp gitmektedir. 

Toplumları araştırmaya zorlayan etken kuşkusuz Üretim Sorun¬ 
larıdır. Daha rahat ve güvenli bir yaşamın yolunu arayan her toplu¬ 
luğun, daha çok, ucuz ve kaliteli ürün elde etmek, bunun için de da¬ 
ha verimli ve güçlü üretim aracı ve üretim yöntemleri bulmak ve ge¬ 

liştirmek gibi zorunluklarla karşıkarşıya gelmesi kaçınılmaz bir 
olaydır. 

Bu açıdan bakılınca, dünyadaki toplumların hepsini aynı dü¬ 

zeyde görmek olanağı yoktur; bazı toplumlar - ki bunlardan Gelişmiş 
Sanayi Toplumu olarak söz edilmesi artık, bir deyim haline gelmiştir. 

Araştırma faaliyetlerinin çarpıcı boyutlariyle diğerlerinden farklı 

bir durumdadırlar. Cağımızda bütün insanlığın yararlanmakta olduğu 
uçak, otomobil, elektrik, buhar makinası, lokomotif, motor, radyo, 

televizyon gibi, aslında sayılması güç pek çok ve çeşitli araç ve 
gereç bu ülkelerden en az Uçyüz yıldanberi yapılagelen bilimsel ve 

teknolojik araştırma faaliyetlerinin sonucunda meydana gelmiş bulun¬ 
maktadır. 
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Bunu bir yerde doğal karşılamak gerekir; başkasından yeni 

bir şey satın almak basit bir alışveriş olayıdır. Ama yeni bir şey 
icad etmek yaratıcı akıl gücünün bir eylemi, bir başarısıdır. 

Yaratıcılığın tüketiciliğin önünden gitmesi elbetteki atın 

arabayı çekmesi kadar doğa ve eşyanın tabiatı ile uyum halinde bir 
olayıdır. 

2. Teknolojik Araştırma Sorunu 

Türkiye'de bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme 

konusu ancak planlı kalkınma dönemine girildikten sonra, ulusal bir 
dava niteliği ve ciddiyeti ile gündeme gelebilmiştir. Ne varki, ilk 

Beş Yıllık Plan ve Programlarda gösterilen büyük ilgiye karşıt, ey¬ 
lem olarak, istenen ve beklenen boyutlarda somut sonuçlar henüz elde 

edilmiş değildir. Bunun nedenini, çağımızda bilimsel ve teknolojik 
araştırma faaliyetlerinin yaygınlaşma ve gelişmesine olanak sağlayan 
ve bu faaliyetleri teşvik eden fiziki ortamın ülkemizde henüz tam 

oluşmamış, oluşturulamamış olmasında aramak gerekir. 

Bir ülkede bilim ve teknoloji dallarında harcanan araştırma 

çabalarının itici kuvveti nedir? 

ri Bu bir yetenekli bilim adamı sorunumudur, 

- Özel olarak eğitilmiş araştırmacı uzman sorunumudur, 

- Labaratuvar, araç ve gereç gibi bir donanım sorunumudur. 

- Yoksa bildiğimiz basit bir finansman (Para) sorunumudur. 
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Kuşkusuz bütün bunlar araştırmanın bir eylem olarak gerçek¬ 
leşmesinin gerekli unsurlarıdır. Fakat hiçbiri kendibaşma yeterli 
değildir. 

Bilimsel ve teknolojik araştırmacılığın bir toplumun dünya'ya 

ve çevresine bakışında bir karakter belirleyicisi ve davranışsal bir 
tutkusu olarak yer alabilmesi ve hayatının vazgeçilmez bir parçasını 

oluşturabilmesi, herşeyden önce, bir fizik ortamı varlığını gerekti¬ 
rir. Bu ortam yoksa ne yetenekli bilim adamı, ne eğitilmiş araştır¬ 
macı uzman ne de labaratuvar donanımları ve para bir araya gelerek 

bir sentez'e ulaşamaz. Nitekim bugün yalnız yurd içinde değil, yurd 

dışında da tekniğin ve bilimin her dalında uzmanlaşmış çok sayıda 

beyin gücüne sahip bulunuyoruz. Başta üniversitelerimiz ve TÜBİTAK 
gibi kuruluşlar olduğu halde ülkemiz labaratuvar donanımı açısından 

büsbütün yoksul sayılamaz. Ama bütün bunlara karşıt Türkiye bilimsel 

ve teknolojik araştırma ve geliştirme konusunda özlenen gelişmişlik 
düzeyine çıkamamıştır. Daha açık bir söyleyişle bilim ve teknoloji 

dallarında yapılan araştırmalar mevcut beyin gücünün ve donanım ola¬ 

naklarının ifade ettiği potansiyelle karşılaştırılmakta çok küçük 

boyutlarda kalmaktadır. Çünki bunun fiziki ortamı yaratılamamıştır, 
hatta böyle bir ortamın eksikliği bile henüz fark edilememektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın hazırlığına katılmış olan "Bilim, 
Teknoloji ve Araştırma Özel îhtisas Komisyonu"nun raporunda, bilim 
adamına gereken önemin verilmediği, ulusal endüstri alanında tekno¬ 

lojik araştırmacılığın çok düşük bir düzeyde olduğu, araştırma için 
yeterli bir finansman olanağı bulunmadığı ve hatta yetersiz finans¬ 
man fonlarının bile tam yerinde kullanılmadığı gibi olumsuzluklar 

önemle vurgulandğı halde "Bilimsel ve Teknolojik Araştırma"nm 

Sosyo-Ekonomik bir kalkınma unsuru olarak, doğmasını ve gelişmesini 
sağlayacak Fizikî Ortam'dan hiç söz edilmemiştir. 
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3. Kalkınma Planlarının Konuya Yaklaşımı 

Ülkemizde bilimsel ve teknolojik araştırma hareketlerinin ge¬ 
liştirilip yaygınlaştırılmasını amaçlayan girişimlerin desteklenmesi 
ve teşvik edilmesi hususu bundan önceki plan dönemlerinde önemle vur¬ 

gulanmış ve bu hareketin sosyal ve ekonomik kalkınma davamızın temel 

ilkelerinden biri olduğu kabul edilmiştir. Ancak çözüme yaklaşım 

yolları önerilirken bilimsel ve teknolojik araştırma kavramının sa¬ 

dece faaliyetlere ilişkin biçimsel yanlarının tartışıldığı, fakat 

bu faaliyetlerin gerçekleşeceği, daha doğrusu gerçekleşebilmesi için 
varlığı zorunlu olan fizik ortam üzerinde durulmamış olduğu dikkat 

çekicidir. Daha başka bir ifade kullanmak gerekirse, son tahlilde 

bir eylem olan araştırma, bu eylem'in hem. gerekçesini hemde gerçek¬ 
leşme olanağını oluşturan kendi doğal ortamından soyutlanmıştır. 

Bu hususta bir örnek vermek için, geçmiş plan dönemlerinde 

düzenlenmiş raporlardan alınmış bazı cümleler aşağıda açıklanmıştır. 

"Sanayileşmiş ülkelerde hızla gelişen üretim teknolojilerinin 

izlenmesi ve yurd şartlarına intibak ettirilmesi..." 

"TÜBİTAK sınaî araştırma enstitüsünün uygulamalı araştırma¬ 
ları etkin bir tarzda yürütmek üzere teçhiz olunması..." 

"Bilim ve Araştırma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sınır¬ 

lı olan araştırma kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını temi- 
nen, kaynak tahsisinde çeşitli alternatifler arasında en uygun seçi¬ 
min yapılması..." 
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"Üretim ve verim artışlarının teknoloji üretimi yolu ile ger¬ 
çekleşip gerçekleşemeyeceği ayrı bir sorundur..." 

"Araştırmanın kalkınma planı ilkelerinde politikalarının uy¬ 
gunluğu ve teknik özelliklerinin değerlendirilmeğe esas olacağı..." 

"Sanayileşme temel tercihine dayalı olarak kısa dönemde ülke 
koşullarına en uygun teknolojilerin ithali, transferi zorunlu ileri 

teknolojilerin ülke koşullarına uyumunun sağlanması ve uzun dönemde 
yerli teknoloji üretimine geçilmesi..." 

Plan ve programlarda sık sık geçen bu tarzdaki görüş ve dü¬ 

şünceler ve bunlara göre biçimlenmiş olan öneriler şu olayı kanıtlı¬ 
yor ki, ülkemizde bilimsel ve teknolojik araştırma kavramı kendi do¬ 

ğal fiziki ortamından gerçekten soyutlanmakta ve konu adeta ve ancak, 
platonik ve duygusal bir tutkunun, bir özlemin ifadesi şeklinde dile 

getirilmektedir. Şimdi yukardaki listenin son cümlesini kısım kısım 

tahlile çalışalım: 

"Sanayileşmenin temel tercihinde dayalı olarak..." 

Ulusal sanayiimizin bilinen strüktürü bakımından bu cümle 

parçasındaki "Tercih" sözcüğünün kapsamına girebilecek seçenekler 

bellidir. Türkiye'de milli sanayiin yapısı tüketim malı ve dayanıklı 
tüketim malı endüstrileri ile şimdiki biçimini almıştır. Bu koşullar 
altında kurulacak yeni bir endüstirnin tercihinin bilimsel ve tekno¬ 

lojik araştırma ile pek bağlantısı olamaz. Cünki yurd dışından, ge¬ 

nellikle anahtar teslimi komple satın alınan fabrikalar üretim araç¬ 
ları ile birlikte, üretim yöntemlerini ve üretim teknolojilerini de 
beraberinde getirmiş olmaktadır. Dışardan anahtar teslimi satın alı¬ 

nan bir fabrikanın bilimsel ve teknolojik seçimi bir araştırma konusu 
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değil, olsa olsa üreteceği mal, üretim kapasitesi ve hammadde gir¬ 

dileri gibi hususlar bakımından ve birde dış finansman bakımından 
ancak bir fizibilite konusu olabilir. 

0 halde "kısa dönemde ülke koşullarına en uygun teknolojile¬ 
rin ithali..." gibi sözcüklerde artık bir anlamı kalmamaktadır, 2ira 

ister özel ister kamu sektöründe olsun, bir girişimci kuracağı fab¬ 
rikaların makinalarını dışarıya ısmarlamak zorunda olduktan sonra 

girişimcinin yapabileceği tek şey bu makinaların teknik şartnamesini 
iyi tespit etmekten ibarettir ki, çoğu kez büyük yatırım konusu olan 

tesislerde bunun için de ayrıca yabancı müşavir firmaların hizmetine 

ihtiyaç duyulduğu bilinen bir gerçektir. 

"Transferi zorunlu ileri teknolojilerin ülke koşullariyle 

uyumunun sağlanması..." cümlesine gelince, bu ancak bir şartla ger¬ 

çekleşebilir, o da yurö dışında üretim aracı ve yatırım malı ürete¬ 

bilen güçlü ve entegre bir imalat sanayiinin var oluşuyla. 

Şayet böyle bir endüstri kesimi kurulmuş ve geliştirilmiş 
ise o zaman üretim araçlarının yapımı için gerektiğinde yabancı kay¬ 
naklardan patent know-how gibi unsurları satın alınabilir veya satın 

alınmışlar üzerinde işlenerek, yapılmak istenen araç ve gereçler 
Türkiye'nin hammadde kaynakları, piyasa koşulları ve üretim faktör¬ 

leriyle uyumlu hale getirilebilir. Bu yeni bir dizayn konusu va do-

layeiyle bilimsel ve teknolojik bir etüd bir araştırma konusu olabiT 
lir. 
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Bilgi, kitap, plan, proje gibi dokümanlar üzerine işlenmiş 
de olsa, onun anlanması, amacında kullanılması bir öğrenime, bir eği¬ 

time, bir kültür birikimine ve nihayet bir beceri kazanılmasına ge¬ 
reksinme gösterir. Bu nedenle teknoloji transferi üç aşamalı bir ol¬ 
gu olarak kabul edilebilir; 

Transferi yapacak olan bilgi kaynağı, 

Transfer edilen bilgiyi alacak ve kullanacak olan beyin 

kadrosu veya kadroları, 

Transfer edilen bilginin, amaçlanmış bulunan ücretin iş¬ 

leminde değerlendirilebilmesi için gerekli fiziki ortam, 

yani endüstriyel yapı. 

gayet bir ülkede, bugün bizim ulusal sanayimizin kompozis¬ 

yonunda görüldüğü gibi, büyük ağırlığı tüketim ve dayanıklı tüketim 
malları sanayileri oluşturuyorsa, mesele gayet basitleşir. Zira da¬ 

ha önce de vurgulanmış olduğu üzere, tüketim ve dayanıklı tüketim 

mallarını üreten fabrika tesisleri genellikle anahtar teslimi satın 

alınmaktadır. Bunları kuran ya da kurduran girişimciler, üretim araç, 
lan ile birlikte üretim teknolojisini de satın almış olurlar. Doğal¬ 

dır ki, fabrikanın üretime nasıl geçirileceği ve üretimin nasıl ya¬ 

pılacağı hususlarının öğretilmesi de makinaları satmış olan firma¬ 

ların görevidir. 

Sonuçta bütün bu işler fabrikayı satın alan tarafa araştır¬ 

ma ve geliştirme yönünden hiçbir külfet yüklemez, dolaysiyle tüketim 

ve dayanıklı tüketim malı sanayiine dayalı bir ekonomik yapıya sahip 
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bir toplumda, endüstriyel üretim faaliyetleriyle bilimsel ve tekno¬ 

lojik araştırma arasında organik bir bağ kurma zorunluğu doğamaz, 

daha dsğişik bir ifade ile toplumda gerçek bir araştırma gereksini¬ 
mi, dürtünü uyar. ıraaz. 

Eğer gelişmiş sanayi toplumlarındaki örneklerden esinlenerek, 

tüketim sanayii toplumlarında da bilimsel ve teknolojik araştırma is¬ 

teği uyandırılmak, araştırmacılığın geleneklerini oluşturmak istenir¬ 
se, bu gibi gayretlere yapay bir çaba görünümünden ileri bir anlam 

kazandırmak güçtür, daha açıkçası mümkün değildir. 

Tüketim sanayilerinin kuruluşlarındaki büyük kolaylığa kar¬ 

şılık, bu endüstrilerin kaderi kapital mal üreten temel endüstrile¬ 

rin teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerine sıkısıkıya bağ¬ 
lıdır. 

Tüketim malı üreten bir fabrika kurulduğu anda en modern bir 
tesis bile olmuş olsa, bir süre sonra yıpranmasının, üretim prosesi¬ 

nin yeni buluşlarından ötürü çaptan düşmüş olmasının ve hatta ekono¬ 

mik olma niteliği az çok yitirmesinin önüne geçilemez. Tüketim sana¬ 
yilerini sürekli olarak yenileyen, verimliliklerinin artmaşmı sağ¬ 

layan bütün olanaklar üretim aracı, yani kapital malı üreten sanayi 

kesiminde toplanır. Eğer bir ülke bu sanayi kesiminden yoksun ise, 
o ülkede tüketim eanayiinin bunalımdan bunalıma düşmesi doğaldır, 
ve girişimoinin bu olayın bütün sonuçlarına katlanması kaderinin de¬ 
ğişmez bir çizgisidir. 



Buradan şöyle oir kuranı çik r.ak tad.ı r. ..-remizde bilimsel ve 

teknolojik araştırma politikası, ancak kapital raal üretecek gu-'Lu 

ve entegre bir sanayi Kesimini kurma politika-:: ile birlikte veva 

onun bir uzantısı olarak ele alınması calinde somut ve olumlu yak¬ 

laşımlara ulaşmak Kabil olabilecektir. Nitekim geçmiş plan dönemle¬ 

rinde bu yapılamadığı ıçiniir kİ, covut ve biçimsel olarak tarif 

edilmeğe çalışılan araştırma-ve geliştirme politikasına somut bir 

yon verilememiş ve hiçbir lalda elle tutulur sonuçlar alınamamıştır. 

■Hal böyle olmakla beraber şu husus da bir gerçekdir ki, ulu¬ 

sal endüstrimiz kapital mal üretici sanayi kuruluşlarından tamamen 
yoksun değildir. rneğin ."evlet Demir '-'olları idaresinin skişerıir- 

deki lokomotif fabrikası, ddapazarınaaki /agcn fabrikası, Makir.a ve 

Kimya Endüstrisi Kürumunun çeşitli tesisleri, deniz tekneleri inşa 

eden l'ersaneler bu tip endüstrilerin memleketimizde kamu girişimi 

ile kurulmuş olanlarına ait örnekler olarak ele alınabilir. 

Pürkiye Elektrik kuruntunun İzmir ve lebzedeki ı’rans forma tor 

fabrikaları, İzmit civarındaki Kablo 'elik halat1 fabrikaları la ka¬ 

mu sermayesi ile özel iürk ve yabancı sermayenin o-taklaşa meydana 

getirdiği tesislere ait tipik örneklerdir. 

Özel sektörde de buna benzer kuruluşlar vardır kuşkusuz. 

Ancak buna rağmen ülkemizde bilimsel ve teknolojik- araştırmanın ge¬ 

reksindirdiği gelişim ortamı olusamamıstır. 

İç yüzü tamamen .bilinen ve teknoloji transferi ile pek faz¬ 

la ilgişi bulunmayan Montaj sanayii modelleri bir vana bırakılacak 
olursa, ülkemizde kamu, özel ve yabancı sermayelerle meydana geti¬ 
rilmiş ve reel kapital mal niteliğinde makina ve teçhizat üreten 
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sanayi kuruluşlarında, yapılmakta olan teknoloji transferleri de ulu¬ 
sal endüstrimize otonomi yapılmakta olan teknoloji transferleri de 

ulusal endüstrimize otonomi (özerklik) kazandıracak birikimleri sağ¬ 
lamaktan çok sadece üretim proseslerinin uygulanabilmesi için gerek¬ 

li minimum bilgileri sunan şablon (kalıp) niteliğindedir. Bu bakım¬ 

dan bu gibi kuruluşlarda yerli imalat oranı ^70-80 dolayına çık¬ 

tığı hallerde bile, dışardan aktarılan teknik bilgiler sadece belir¬ 

li işlerin nasıl yapılacağını açıklamakta ve fakat bu tesislerin üre¬ 

tim potansiyelini ekonominin icablarına göre genişletmek, çeşitlen¬ 

dirmek inisiyatifini hareket serbestliğini kısaca gerçek otonomiyi 
ulusal endüstriye sağlamamaktadır. 

D.P.T kamu ve özel sektöre ait sanayi kuruluşlarında yapıl¬ 
makta olan teknoloji transferini fabrikalarda inceleterek olayın ni¬ 

celik ve nitel boyutlarını açıklığa kavuşturabilir. 

5. Milli A-G Politikasında Hareket Notkası 

Her şeyden önce bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetle¬ 

rini ve teknoloji transferlerini yönlendirecek politikanın saptana¬ 

bilmesini ve çerçevesinin çizilebilmesi için bazı temel ilkelerin 
kabulü ve eylem planında da bir hareket noktasının belirlenmesi ge¬ 

rekiyor. Bunun için ileri sanayi toplumlarını yoğun araştırmalara 

itmekte olan faktörlerin üzerinde durmak gerekir. 

Gelişmiş sanayi toplumlarında izlenebilen en belirgin olay, 
bu toplumların kendi sorunlarına sahip çıkmaları ve onlara çözüm 
ararken, ulusal inisiyatifi hiçbir, şekilde elden bırakmamalarıdır. 
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Toplumların davranış bilincinde bu karakteri oluşturan etken¬ 
lerin incelenmesi bu çalışmanın konusunun dışında düşünülebilir. An¬ 

cak şu tesbitlerinde kısaca açıklanmasında yarar vardır. Kendi so¬ 
runlarını bilmekte otonom olan bir toplumun kendine olan giiven duy¬ 

gusu yüksektir. Sorunlarına çözüm ararken yabancı kaynaklardan ya¬ 
rarlansa bile inisiyatifini yitirmez, komi üzerindeki egemenliğini 

kaybetmez. Bu da ekonomi ve endüstrideki bağımsızlığını kanıtlayan, 

topluma üstünlük gururu aşılayan, dünya toplumlarının sürüp gelen 

uygarlık yarışına katılmış olmanın kıvancını halka duyuran bir olay¬ 
dır. 

Bir ülkede teknolojik araştırmacılığın geliştirilmesi için 
önce bir fizik ortama ihtiyaç olduğuna, bu ortamı da özellikle kapi¬ 

tal mal üreten sanayi dallarının oluşturduğuna daha evvel değinil¬ 
mişti. Ne varki, kapital mal üretecek bir endüstri tesisi de kuru¬ 

lurken eğer otonomi sorunu an son temel amaç olarak daha baştan dü¬ 

şünülmez ise, bu tip kuruluşlar da bizdeki örneklerinde görüldüğü 
gibi, teknoloji transferi için hiç de ideal verimlilikte bir ortam 
olamıyor. Biraz önce saydığımız kuruluşlarda yapılmakta olan tekno¬ 

loji transferlerinin alelade şablon (kalıp) düzeyinin üstene çıkama- 
masının nedeni, açıkça söylenmemiş olsa bile, böyle olacağının üstü 
kapalı olarak kabuledilmesinden ileri gelmektedir. Çünki kendi ala¬ 

nında gerçekten otonom bir endüstri kurmak büyük gayretlerin 
harcanmasını ve özverilere katlanılmasını gerektiren bir çabadır. 

Gelişmiş sanayi toplamlarında bilimsel ve teknolojik araş¬ 
tırma faaliyetlerinin enson amacı; gerçek kapital mal üreten ulusal 
endüstri kesimine otonomi kazandırmak ve bunu sürdürmakdir. Bu ne¬ 

denledir ki, bu ülkelerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 
şiddetini giderek arttıran bir süreklilik hali açıkça görülebilij»*. 
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İnsanoğlunun ulaşmış bulunduğu çağdaş uygarlık düzeyinin 
sosyo-ekonomik koşulları, bu düzeye çıkmak isteyen her toplumun eko¬ 
nomik hayatı üzerinde bir takım baskıların doğmasına neden olmakta¬ 

dır. Yakından incelendiğinde bu baskıların, ulusal endüstrinin yapı¬ 

sına otonomi kazandırma doğrultusunda olduğunu görmek zor değildir. 

Nitekim pek çok olay, kalkınma gayreti içindeki ülkemizin ekonomik 
hayatında aynî baskıların etkili olduğunu kanıtlar niteliktedir. Za¬ 

ten bu baskı unsurları, aynı zamanda bilimsel ve teknolojik araştır¬ 
mayı hayatın parçası haline getiren etkenlerin de başında yer alma - 
tadır. Buna dair bir iki örnek aşağıda açıklanmıştır. 

Ticari rekabetten kaynaklanan yenilenme zorunluğu : dünyada¬ 
ki üretim pazar ekonomisi koşullarına göre yön almağa başladıktan 

sonra üreticilerin arasında baş gösteren özgür rekabet, daha kalite¬ 
li ve ucuz mal üretme amacı, üretimin temel ilkelerinden biri haline 

getirmiştir. Bu ise üretim proseslerinin ve araçlarının sürekli ola¬ 
rak gözden geçirilmesi, daha çok ucuz ve kaliteli mal üretebilmek 

için üretim yöntemlerinde ve araçlarında ne gibi değişikliklerin ya¬ 
pılabileceğinin araştırılması sorununa yol açmaktadır. Bu araştırma¬ 
lar bazı yönleri ile bilimsel bazı yönleri ile teknolojik karakterde 

olmaktadır. 

Yeni gereksinmelerden kaynaklanan yenilenme zorunluğu: Du¬ 

raksamadan gelişen hayat'da meydana gelen değişmeler ortaya yeni ih¬ 

tiyaçlar çıkarmakta bunlardan ekonominin üretim sektörlerini yeni 
yeni malların üretilmesi için zorlamaktadır. Yeni bir mal ve madde¬ 

nin üretilmesi, genel olarak yeni bir üretim aracının dizaynını ve 
bir üretim yönteminin bulunmasını icab ettirir. Bu gibi zorunluklar- 

dan kaynaklanan sorunların çözümü, doğal olarak ancak bilimsel ve 
teknolojik araştırmalarla mümkün olabilmektedir. 
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Ekenemik koşullardan kaynaklanan yenilenme zorunluğu : Her 
Ulkada ve her dönemde belli pazar koşulları altında gelişmiş olan 

bir liretim sistemi, pazar koşullarının değişmesi yüzünden ekonomik 
olma niteliğini yitirmektedir. Bu vaziyette üretim sisteminde yeni 

koşullarla uyum sağlayabilecek yeni uygulamalara gereksinme duyulma¬ 
sı kaçınılmaz olmaktadır. Kullanılan enerji kaynağının değişmesi, ham 

maddenin değişmesi, üretim faktörlerinin ve maliyetlerinin değişme¬ 
si, üretim organizasyonunun değişmesi gibi değişiklikler, bir ülke¬ 

nin pazar koşullarının değişimine yol açabilen faktörlere örnek ola¬ 

rak gösterilebilir. Bu vaziyettede yine üretim proseslerinde ve üre¬ 

tim sistemlerinde birtakım değişiklikler yapma zorunluğu belirir ki, 

bu da ancak bilimsel ve teknolojik araştırma ile sağlanabilmektedir. 

Bilimsel keşiflerden kaynaklanan yenilenme zorunluğu: reşit¬ 
li bilim dallarında çok eski zamanlardanberi sürdürülegelmekte olan 

araştırmalar, genellikle başlangıçta, doğrudan üretime yönelik bir 

amaç taşımamış gibi görünse bile, bu araştırmaların pozitif sonuçla¬ 
rından hemen her daldaki üretim işlerinde de yararlanıldığı bir ger¬ 

çektir. Örneğin hava basıncının, su buharının ve türlü gazların fi¬ 
ziksel özelliklerini meydana çıkarmak için 16. ve 18. yüzyıllarda 

başlamış olan bilimsel araştırmalar, daha sonraları buhar makinası, 
içten yanmalı motor gibi türlü araçların icadına çığır açmış ve bu 
icadlar sayesinde, ilk ve orta çağlardan buyana ire timin temel gir¬ 

dilerinden biri olarak bilinen insan enerjisin1 'kas gücünün) yerine 
i üal enerji kaynak 1 ar' ı nd an üretilen doğa e-ıe . inin ikamesi ge - ek¬ 

leşmiş ve bu olay er alanda üretin'-" ola- ma i boyutlar kazanma ıı- 
nı sağlamıştır. 
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"ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME" ALT KOMİSYON RAPORU 

I. GEREKÇELER 

1. Dünyadaki gelişmeler 

Günümüzde sürdürülen A +0 (araştırma ve geliştirme) 
faaliyetlerinin hedefleri, şu amaçları gerçekleştirmede kullanılacak 
olan teknolojilerin bulunmasına doğru yöneltilmiştir : 

- Savunma sanayiini güçlendirmek, 

- Ucuz enerji kaynakları geliştirmek, 

- Doğal kaynakları verimli işlemek, 

- Üretimde kalite artışı ile maliyet düşüşü sağlamak. 

Ülkelerin B-T (bilim ve teknoloji)'deki yerleri, ve bir ba¬ 
kıma gelişmişlikleri, bilinçli ve planlı olarak bu tür hedeflere 

doğru yol alırken ürettikleri bilgi, teknik ve teknolojilerin miktar¬ 

ları, veya başka bir deyişle makale, "patent" ve "know-hew"ların sa¬ 
yıları ile ölçülmektedir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra Japonlarca hızlamdırılmış olan 
bu teknolojik yarışta sergilenen yatırımlar karmaşık ve ürkütücü bo¬ 
yutlardadır. 1980 yılına girerken senelik toplam A ♦ 3 Harcamaları 
Amerika'da 63, Japonya'da 21, Almanya'da 18, Fransa'da 11 ve İngil¬ 
tere'de 7 milyar dolara ulaşmıştır; bu toplam bütçelerden savunma 
sanayiinin A + G yatırımlarına aynı yıl içinde aktarılan paylar 

İngiltere'de fi 54, Amerika'da fi 47 ve Fransa'da fi 37.5 olmuştur.— 

1/ Science Resources, Nevre Letter, "Science and Techmology Indicators" 
Unit, OECD/DSTI, No. 6, Summer 198i 
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Dünyadaki araştırmacıların $ 40’a yakın bir bölümünün bu sanayii için 
çalıştıkları, bu faaliyetler için günde 1,5 milyar doların üstünde 
harcama yapıldığı söylenmektedir. Süper devletlerin bu alana bu den

li yatırım yapmalarının diğer bir sebebi de silah satışlarından sağ

lanan milyar dolar basamaklı kazançlar olmaktadır. Savunma sanayiini 
destekleyen bilim dallarında (örneğin nükleer, malzeme, kuantum elek

tronik ve optik gibi uygulamalı fizik dallarında) gözlenen hızlı iler

lemeler, çağımızda elektronik ve nükleer devlet olma yarışları hep bu 

alandaki yüklü yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Milli güvenlik ve sa

vunma uğruna B-T'de gerçekleştirilen her yenilik zamanla sivil hayata 

yansımaktadır. Nükleer enerji reaktörleri, bilgisayarlar ve laserler 
bunlardan bir kısmıdır. 

Hayati olduğu kadar pahalı da olan bu teknolojik savaşta ayak

ta kalabilmenin ve başarılı olabilmenin genel ilkesi şudur. A + G 

faaliyetleri için gerekli olan tüm ilgili kaynak ve imkanlardan (araş
tırmacılar, bilgi ve beceri birikimleri, para, laboratuvar ve atelye-
ler, alet-teçhizat ve malzeme vs) milli hedefler doğrultusunda en ve

rimli bir şekilde yararlanabilmek... A+ G faaliyetlerini destekleyen

ler, sürdürenler ve sonuçlarını kullananlardan oluşan B-T sistemini 
daha üretken hale koyabilmek amacıyla sistemdeki teşkilatlanma sık 

sık gözden geçirilmekte, karşılaşılan eksiklikler ve aksaklıklar işin 

anında en etkin yasal ve idari düzenlemeler getirilmektedir. Bu yak

laşımlardan dolayıdır ki, gelişmiş ve iddialı ülkeler bilimsel ve 
teknolojik faaliyetlernini belirledikleri milli B-T politikaları ve 

A+ G ana programları doğrultusunda güdümlü (yani, planlı ve hedefli) 
olarak ve adeta bir askeri disiplin anlayışıyla yönlendirilmekte ve 
yürütülmektedir. 
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Teknoloji geliştirmede itici gücün bilimsel araştırmalar, 
bilimsel araştırmalardaki lokomotifin ise beyingücü diye tanımlanan 

araştırmacı kadrolar olduğu bir gerçektir. Niteli'KB. bilim adamları 

ve mühendislerden oluşan araştırmacılar A + G yatırımlarının ana ele¬ 

manlarıdır. Bir ülke doğal yeraltı ve yerüstü kaynaklar bakımından 

ne kadar zengin olursa olsun eğer ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelik¬ 
lerdeki araştırmacıları yetiştirmesini ve yetişmişlerini de yerinde 
ve milli hedefler doğrultusunda kullanmasını beceremiyorsa o ülkede 
sağlıklı bir kalkınma ve güvenli bir gelecekten bahsedilemez. 

Beyingücünü verimli kullanmada başvurulan en geçerli yatırım, 

yetenekli ve tam-zamanlı araştırmacılardan oluşturulan örgemize araş¬ 

tırma ekiplerinin belirlenen alanlarda yoğun faaliyet ve proje çalış¬ 
maları sürdürdükleri A + G merkezleri (laboratuvarları, enstitüleri, 

birimleri vs.) dir. Buralarda sürdürülen faaliyetlerin ülke kalkın¬ 

masına, güvenliğine ve B-T'ye katkıları tartışılamıyacak kadar büyük¬ 

tür. Sivil ve askeri amaçlar için kurulan, kamu ve özel sektörce des¬ 
teklenen, özendirici imkanlar, güçlü teknik kadrolar ve yeterli alt¬ 

yapı ile donatılmış olan bu gibi merkezlerin sayıları, maliyetlerinin 

yüksekliği sebebiyle oldukça sınırlıdır. 

A + G merkezleri arasında en evrensel, vazgeçilmez ve ekono¬ 
mik olarak kabul edilenleri, gelişmiş üniversiteler içinde kurulmuş 

olanlarıdır. İleriki seviyelerdeki bilimsel araştırmalarla destekle¬ 
nen bilgi ve teknik üretimi, çağdaş teknolojilerin izlenip gelişti¬ 

rilmesi, geleceğin yaratıcı araştırmacı ve öğretim kadrolarının ye¬ 
tiştirilmesi programları bir bütün içinde ve başarıyla buralarda ger- 
çekleştirilmektedir. Beyingücü yanında, A + G faaliyetleri için gerek¬ 
li olan diğer bazı kolaylıkların da (bilgisayarlar, laboratuvar ve 
atelyeler, kütüphane vs) gelişmiş üniversiteler içinde zaten var olması 
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bu tür yatırımların öncelikle buralarda başlatılmasını ekonomik açı¬ 
dan zorunlu kılmaktadır. Basit içdüzenlemeler ve çok az bir maliyet 

ile bu merkezler buralarda kurulabilmekte ve kısa bir zamanda üreti¬ 

me geçebilmektedir. Diğer yandan, öncelikli alanlar gözetilerek bu 

üniversite içi birimlerinde araştırma ekipleri tarafından yürütülen 

proje çalışmaları sayesinde yüksek öğrenimin kalitesi artmakta, ihti¬ 

yaç duyulan bilgi ve becerilerle yoğurulmuş insangücünün eğitilip ye¬ 

tiştirilmesi daha başarılı olmakta, üniversite-Banayi ilişkilerinde 

önemli aşamalar kaydedilmekte ve üniversiteye de belli bir gelir sağ¬ 
lanmaktadır. 

Çağımızın teknolojik gidişatı ülkelerin B-T politika ve sis¬ 

temlerini oldukça etkilemiş ve önemli bazı değişiklikler getirmiştir, 
bilime katkı için yapılagelen yalın ("püre") bilimsel araştırma faa¬ 

liyetlerine nazaran teknoloji üretimine ve uygulamaya yönelik bilim¬ 

sel araştırma (yani geliştirme) faaliyetlerine günümüzde daha fazla 
yatırım yapılmaktadır. Geliştirme faaliyetlerine A + G harcamaları 

bütçelerinden ayrılan dilimler Japonya ve Amerika gibi gelişmiş ülke¬ 

lerde $> ÖŞ’lere ulaşmıştır.-^ Bireysel araştırma faaliyetleri hemen 
hemen kalmamış, araştırma ekiplerinin yadları da oldukça değişmiştir 
Araştırma ekiplerinde eskiden teorik bilim adamlarının sayıları daha 

kabarık iken şimdi mühendis ve uygulamacılar daha etkin ve çoğunluk¬ 

tadır. Böyle bir ekip yapısı sayesinde, bilimdeki her buluş gecikti¬ 

rilmeden hemen uygulamaya aktarılabilmekte, bilimsel araştırmalar da 
ihtiyaç duyulan ve sonuçları kısa zamanda uygulamaya aktarılabilecek 

konular üzerinde yöneltilebilmektedir. Tutucu bir toplum olarak bili¬ 

nen Ingilieler bile, sırf bu teknolojik yarışa »yak uydurabilmek ama¬ 
cıyla, ülkedeki A + G faaliyet ve yatırımlarından sorumlu merkezi ku¬ 

rumlan olan Bilim Araştırma Konseyi ("SCR")'nin yapısına 19Ü1 yılı 

'Ülkelerin Bilim ve Teknoloji Sistemleri", F.Esen Ozsan, Rapor, 
ınrtî, ö Eylül 19«1 
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içinde büyük değişiklikler getirmişlerdir. Uygulamaya ağırlık veren 

yeni B-T politikalarıyla uyumlu olması için bu kurumun adı Bilim ve 

Mühendislik Araştırma Konseyi ("SERC") olarak değiştirilmiştir. 

Konunun önemini ve derinliğini kavrayan devletler B-T sistem¬ 

lerinin meselelerini hükümet düzeyinde ve öncelik sırasında en başta 
ele almaktadırlar. Her bir Bakanlıkta, yatırımlarla desteklenen her 

3anayii ve sektörde, üniversitelerde, kısaca sistemin her halkasında 

ihtiyaç, üretim ve kullanımı yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak 

amasıyla en etkin teşkilatlanmaya gitmişlerdir. Sistemin beyni ola¬ 

rak, ülkenin B-T politikasını saptamada, A + & plan ve programlarını 

hazırlayıp uygulattırmada görev alacak tek bir merkez, bir üst makam 

oluşturmuşlardır.. A + G faaliyet ve yatırımlarını yönlendirmede, des¬ 

teklemede, denetlemede ve gelişmeleri izleyip değerlendirmedeki tüm 
yetki ve sorumlulukları böyle bir merkezi organda toplama mecburiye¬ 

tini hissetmişlerdir. Tmm-gün çalışan yetenekli uzmanların yer aldığı 
alt komite ve komisyonların gece gündüz demeden faaliyet ggsterdiği 

bu tür beyin kuruluşlara şu örnekler verilebilir: 

- Bilim ve Mühendislik Araştırma Konseyi, "SBRC", Ingiltere 

- Bilimsel ve ftıdüstriyel Araştırmalar Konseyi, "CSIR", 
Hindistan 

- Milli Bilimsel Araştırmalar Konseyi, "CNRS", Transa 

- Milli Araştırma Konseyi, "CBR", İtalya 

- Bilim ve Teknoloji Dairesi, "3TA", Japonya, vs. 

Gelişmiş ve iddialı ülkelerin çoğu bu tür merkezi kuruluşlarla da ye¬ 
tişmemişler, "Bilim ve Teknoloji Bakanlığı gibi ismi önceden duyul¬ 
mamış yeni yeni bakanlıkları geniş teşkilat ve imkanlarıyla B-T sis¬ 
temlerine kazandırmışlardır. 



2. Türkiye'de Durum 

Türkiye'nin kurulu bir B-T sistemi yoktur. B-T politika¬ 

sı oelirsizdir. ^ Dolayısıyla, ülkede üretilmesi gereken teknoloji¬ 
ler ve öncelikleri, bunları destekleyen hangi bilim dallarında ne 

türde ve oranlarda bilimsel araştırmalara ihtiyaç olduğu bilinmemek¬ 

tedir. Çokyönlü, sürekli ve dinamik nitelikte değerlendirme çalış¬ 

maları yapılmadığı için çağdaş gelişmeler izlenememekte, ülkenin ha¬ 

lihazır ve gelecekteki ihtiyaçları sağlıklı olarak belirlenememekte¬ 
dir. a + G potansiyelini ve yatırımlarını yönlendirmede gerekli olan 

ana plan ve faaliyet programları şimdiye kadar yapılamamıştır. Sürek¬ 

li çalışma isteyen bu karmaşık ve hayati konulara sahip çıkan bir 

merkezi kurum, güçlü bir üst makam maalesef Türkiye'de düşünülmemiş 

ve kurulmamıştır. Birikmiş meselelerin, gözlenen kargaşa, dağınıklık, 

israf, kısırlık, yetersizlik ve arlams:zljkların yegana sebebi ı-udurj 

Karşılaşılan meseleleri tek lir merkez ie euıaliz edip bütün için ■; de¬ 

ğerlendirme yerine meselelerin çöziim1 eri tesadüflere bırakıdaıır. 
Günlük ve birbirinden kopuk çalışmalarla, benzer alanlarla fa ie- 

ğişik kanun ve yönetmeliklerle A r G faaliyetleri yürüten j:n; /.n; 

kurum, komite daire, şube vs. kurulması yoluna gidilmiştir, izlenen 

bu yanlış yaklaşımlar sonucu, B-T sistemi içinde yer alan tüm kuru¬ 

luşların amaç, yetki, görev ve sorumluluklarında suni belirsizlik ve 
boşluklar türemiş, aralarındaki işbirliği ve koordinasyonda karşıla¬ 
şılan engeller gittikçe artmıştır, ilgi beklenen meseleler ve durum¬ 

ların bir kısmı şunlardır: 

I - Türkiye'nin tek merkezden ve bilinçli olarak hazır¬ 
lanmış bir beyingücü yetiştirme ve yetiştirmeleri de verimli kullanma 

y IV. Beş yıllık Kalkınma Planındaki ilgili madde No. 130 



programı yoktur. Şu an elindeki araştırmacıların sayıları ve nitelik¬ 

leri ile gelecekteki ihtiyaç tabloları bilinmemektedir. Yapılan bir 

kaba çalışmada ^ verilen sayılar gelişmiş ülkelerinki ile mukayese 
edildiğinde eldeki az sayıda araştırmacılardan bile layikiyle yarar- 

lanılmadığı, bu gücün atıl ve statik bırakıldığı kolayca anlaşılmak¬ 
tadır. Bir yandan A + G faaliyetlerini ve ekip çalışmalarını özendi¬ 

rici ve ödüllendirici ortam ve politikaların olmaması, diğer yandan 

da ülkede öğretim üyesi açığının henüz doldurulamamış olması sebe¬ 

biyle araştırmacıların çoğu eğitim kadrolarında ve faaliyetlerinde 

yer almakta, bir kısmı da gelişmiş ülkelere göç etmektedir. 

2 - A + G faaliyetlerinde kullanılabilecek potansiyelin bü¬ 

yük bölümü üniversitelerimize dağılmıştır. ^ Lâkin bu birimden ya¬ 
rarlanarak buralarda plan hedefleri doğrultusunda ve büyük projeler 

çerçevesinde A + G faaliyetleri sürdürecek ekiplerin ve merkezlerin 
kurulmasına yönelik düzenlemelere henüz gidilmemiştir. Çeşitli üni¬ 
versitelerimize dağılmış bulunan araç ve gereçlerin, belirlenecek ön¬ 

celikli alanlarda (nükleer, elektronik, malzeme, tıp, tarım, ulaştır¬ 

ma) etkin A + G faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gelişmiş üni¬ 

versiteler içinde kurulacak bu gibi merkezlere toparlanması ve bun¬ 

ların etrafında, ilgili alanlarda söz sahibi araştırmacı ekiplerin 

ve kadroların oluşturulması gibi konularda henüz çalışmalar yapılma¬ 
mıştır. 

3 - Türkiye'deki bilimsel araştırmalar genellikle akademik 

yapıda sınırlı kalmakta, bireysel, dağınık, ünvana ve diplomaya yö¬ 

nelik özellikler gösteregelmektedir.^ Bu araştırmaların bilim dal¬ 
larına göre dağılımları dünya ortalama değerleriyle mukayese edildi¬ 
ğinde, açıklaması çok güç 3uni yığılmalar ve anlamsız farklılıklar 

4/ "Türkiye'nin Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalarda Bugünkü ve 
Yakın Gelecekteki aırumu", TUBITAK Yayınları, No. 533» Haziran 19Ö2 
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göze çarpmaktadır.^/ Ayrıca, masabaşı teorik araştırma faaliyetle¬ 
rinin sayısı, uygulamaya yönelik deneysel geliştirme faaliyetleri 

sayısı, uygulamaya yönelik deneysel geliştirme faaliyetleri sayısı- 

sının çok üstündedir.^/ Uygulamalı fizik (fizik mühendisliği) gibi 
stratejik öneme haiz alanlarda yatırım ve faaliyetler çok azdır.^ 
işlenen tez ve projelerin konuları ve eğitim programlarının içerik¬ 
leriyle sanayi ve sektörlerin ihtiyaçları ve çözüm bekleyen mesele¬ 

leri arasındaki uçurumlar çok büyüktür. 

4 - Sayıları 36'ya varan bu üniversiteler dışında yer alan 

kamuya ait A + G merkezlerinde de benzer tablolar mevcuttur.^/ Bütçe¬ 
leri daha yüklü olmasına rağmen buralarda sürdürülen faaliyetlerin 

üniversitelerdekinden daha üretken olduğu söylenemez. Aynı faktörler 

yani plansız ve programsızııklar, kadrolarla ücretler ve alt yapılar¬ 

daki yetersizlikler buralardaki faaliyetlerin verimlerini etkilemek¬ 

tedir. Yatırımcı özel kuruluşlarda durum daha da kötüdürj halihazır¬ 
da ülkede sürdürülen ilgili faaliyetlere hiçbir maddi destek sağla¬ 

mayan özel sektör bu ortamda kendi A + G laboratuvarlarmı kurmayı 
da gerekli görmemekte ve anahtar teslimi ucuz, fakat genellikle de¬ 

mode olmuş, ithal teknolojilere gitmektedir. 

5 - A + G- faaliyetlerine devletin bütçesinden ayrılan mik¬ 

tar ( 20 milyar n) çok azdır. Bu ayrılan miktarın da yerinde ve 

verimli kullanıldığı söylenemez, iaş teknik yardımların kullanımında 

da plansızlıklar ve dağınıklıklar hüküm sürmektedir. A + G harçama¬ 
lar ma ayrılan miktarların artırılması için yeni kaynaklar aranma^ 
İzdir. Örneğin, bankalarca açılan kredilere eklenecek £ 0.5, her tür¬ 
lü sınai tesislerin ciroları üzerine eklenecek İ> 0.5 ve ihracaat it*—i. 

halat üzerine kanacak £ 1 lik bir marj ile yılda yaklaşık 20 milyar 
ü'lık bir ek kamaâm ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. 
5/"Türkiye1de Fizik Alanında Bilim»sİ Araştırma Yapılmakta olan Kuram¬ 

larda Araştırma Btkinliği Sorunu», Ali Uzun, Çağdaş Fa. Dr*. 13 Slayıa 
1982. 

6/ "1979 A 0 Harcamaları Rapora "TUBITAK Yayınları, Ho« 489, 1980. 
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Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının zenginliği, toprakla¬ 

rının ve iklimlerinin elverişliliği bakımından Türkiye SUnyanın en 
şanslı ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1990'ların ve 

2000'lerin kapsamlı plan ve programları yapıldığı, bu nimetler ve zen¬ 

ginlikler planlı ve programlı olarak kullanıldığı ve işlendiği tak¬ 
dirde Türk Milleti dünyada layık olduğu yere tekrar yerleşecektir. 

Türkiye'de bazı çarkları çevirebilecek nitelikte beyin- 

gücü, bilgi, beceri, alet vs. birikimine artık ulaşılmıştır. Bu da¬ 

ğınık birikimi belirli merkezlerde (en ekonomik ve çabuk olarak, ge¬ 
lişmiş bazı üniversitelerimiz içinde) toparlayarak belli alanlarda 
etkili ve dinamik güce hemen ulaşabiliriz. Böyle bir ön düzenlemeyle, 

öncelikli sanayii ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu bazı teknolojilerin 
ve insangücünün üretimine-hemen geçekilüriz» ftı tür planlı çalışma¬ 

lar, toparlanmalar ve yönlendirmeler yapıldığı takdirde sürdürülen 
A + G ye eğitim faaliyetleri ve yapılan yatırımlar "dağınık, birey¬ 

sel, savurgan ve kısır" yapısından hemen kurtulacak ve hepimizin 

özlemini çektiği "üretken ve kalkınma hedefleri ile bütünleşmiş" ya¬ 

pısına kavuşacaktır. 

3. Çözüm Önerileri: 

Bu raporda özetlenmeye çalışılmış olan tablolar ve me¬ 

seleler bundan evvelki Plan'lan ve Komisyon Raporlarında da gayet 

güzel dile getirilmiş, tedbirler ve neler yapılması gerektiği defa¬ 

larca vurgulanmıştır. Unutulan veya üzerinde gereğince durulmayan 
bunların nasıl ve kimin tarafından yapılacağı olmuştur. Halledilmesi 

gereken temel mesele budurJ 
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Çözümü gür. geçtikçe zorlaşan ve zincirleme birbirlerine 

bağlı olan B-T sisteminin bu meseleleri amatör çapta ele almamıya- 

cak kadar kapsamlı, ciddi ve hayatidir. Dolayısıyla bunları bir bütün 

içinde tek tek analiz edecek, kurmay heyetler gibi strateji ve hedef¬ 

ler tespit edecek, tedbirler düşünecek ve uygulattıracak, Ülkedeki 

A + G faaliyetlerini ve yatırımlarını milli hedefler doğrultusunda 

yönlendirecek ve destekleyecek, kısaca B-T sistemimizin sahibi va so¬ 

rumlusu olacak bir beyin kuruluşu, bir merkezi mekanizmaya acilen 

ihtiyaç vardır. Hükümet düzeyinde etkin ve emredici, yetkileri kanun¬ 

la belirlenmiş, DPT ve YÖK ile sıkı bağlantılı ve en az onlar kadar 
güçlü bir merkezi organ hemen oluşturulmalıdır. Böyle bir kuruluş, 

ülkedeki A + G faaliyet ve yatırımlarını planlayıcı, yönlendirici , 

destekleyici ve denetleyici bir rol almalı, hiçbir zaman A + G faa¬ 

liyetlerini bilfiil kendi sürdürmelidir. 

Yeni bir sistemin uygulamada başarılı olması öncelikle 

insan faktörüne çok bağlıdır. Kurulacak olan bu beyin mekanizmanın ba¬ 
şarılı ve uzun ömürlü olması isteniyorsa, bu sistemin kilit noktala¬ 
rındaki kurullarda (komitelerde, komisyonlarda) görev alacak idari 

ve teknik uzmanların seçimlerine bilhassa dikkat edilmelidir. Tam-gün 

statüsüne göre çalışması gereken bu kişiler, ülke sorunları ve A + G 
faaliyetleri içinde yoğurulmuş ve sanayilerin ihtiyaçlarını iyi bi¬ 
len, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen 
aktif, yaratıcı, üretici ve bütünleştirici gibi nitelikler taşıyan 

uzmanlar (bilim adamları, mühendisler, sanayiciler, ekonomist ve iş¬ 
letmeciler vs.) arasında dikkatle seçilmelidir. 
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Bu üst mekanizmanın adı, yapısı, teşkilatları ve B-T 

sistemi içindeki yeri yapılacak detaylı çalışmalarla tespit edile¬ 
bilir. Sistemin başarılı olması sektörel düzeydeki teşkilatlanmalara 
da bağlıdır. Türkiye'deki A + G faaliyetlerinin yürütülmesi için ko¬ 
misyonumuzca önerilen, ve ARGET (Araştırma-Geliştirme Teşkilatı), 
MARGEM (Milli Araştırma-Geliştirme Merkezi), Yüksek Araştırma Konseyi 
ve Araştırma Kuruluşları birimlerinden oluşan bir model ekte sunul¬ 

muştur. 

Temel meseledeki bu düşüncelerimizden sonra önerileri¬ 

miz şunlar olacaktır : 

1) B-T sisteminin merkezi organı, yani beyin mekaniz¬ 

ması hemen kurulmalıdır. Üretken bir sistem için gerekli olan sektö¬ 

rel teşkilatlanmalara, idari ve yasal düzenlemelere hemen gidilmeli¬ 
dir. 

2) Bilimsel ve teknolojik alanlarda Türkiye'nin potan¬ 
siyeli ve imkanları (bilim adamları, mühendisler, teknisyenler, bil¬ 
gi ve beceri birikimleri, laboratuvar ve atelyeler; alet-teçhizat 

ve malzeme, mali kaynaklar vs.) ayrıntılarıyla çıkarılmalı ve gele¬ 
ceğe dönük ihtiyaçlar peyderpey tespit edilmelidir. 

3) Milli çıkarlar ve ihtiyaçlar, ve Kalkınma Planın¬ 
daki hedefler doğrultusunda ülkenin B-T politikası, öncelikleri ve 

hedefleri belirlenmelidir. Bu yapılırken, savunma sanayiinin ihti¬ 

yaçları ve bu sanayii besleyen nükleer, elektronik ve malzeme gibi 

uygulamalı fiziğin (fizik mühendisliğinin) bazı dalları bilhassa 
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gözönüne alınmalıdır. Hangi dallardaki bilimsel ve teknolojik A + G 

faaliyetlerine ne oranda yatırım yapılacağı bir ana plan şeklinde 
tespit edilmelidir. Orta ve uzun vade faaliyet programları hazırlan- 

malıdır. Periyodik olarak senede 1-2 defa yapılması gereken bu plan 

ve program çalışmalarının sonuçları, B-T sistemi içinde yer alan tüm 

ilgili kurum ve kuruluşlara raporlar halinde dağıtılmalıdır. 

4) Çeşitli kurum ve kuruluşlarca sunulan proje teklif¬ 

leri belirlenen A -t- G plan ve programları ışığında, sanayi ve seter¬ 

lerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeli ve mali yönden 
desteklenmelidir. 

5) Yatırımcı özel sektörün zamanla kendi A + G labora- 
tuvarlarını kurmaları ve yatırımlarının bir kısmını A + G faaliyetle¬ 

rine ayırmaları için tedbirler ve teşvikler getirilmelidir. 

6) Yurt dışına mühendislik hizmeti satma özendirilme¬ 

lidir. 

7) Üretimde kaliteyi artırmak için standardlaşmaya 

ağırlık verilmelidir. 

ö) Türkiye'de temel bilimlerdeki birikimin artırılma¬ 
sı için tedbirler alınmalıdır. 

9) Teknik ve mesleki alanlardaki yayınların yeterli 
düzeye çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

10) A + G harcamaları bütçesi mutlaka artırılmalıdır; 

ilgili kurum ve kuruluşların (kamu ve özel) bu bütçeye katkıları be¬ 
lirlenmelidir; bu harcamalara yeni mali kaynaklar aranmalıdır. 
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11) A + G faaliyetleri sürdüren araştırmacıların Dış 
Temas imkanları artırılmalı, özellikle kısa süreli temaslara (kongre, 

konferans, sergi, fuar vs) ekip olarak katılmaları sağlanmalıdır. 

12) Milli B-T politikası ve A + G planları doğrultu¬ 
sunda eldeki halihazır potansiyel ve imkanlardan daha verimli bir 

şekilde yararlanabilmek ve üretken bir sisteme kısa zamanda geçebil¬ 

mek için şu ilave tedbirlere gerek vardır : 

a) A + G faaliyetleri sürdüren kurum ve kuruluş¬ 
lar tek tek ele alınıp gerekiyorsa görev ve sorumlulukları yeniden 
belirlenmelidir. Konum, birikim ve özellikleri gözönüne alınarak bu 

kuruluşların bazılarına öncelikli alanlarda güdümlü projeler veril¬ 
melidir. 

b) Araştırmacı yetiştirme ve yetişmişleri de ye¬ 
rinde ve verimli kullanma modelleri ve programları geliştirilmelidir. 

c) Ekip çalışmaları özendirilmeli ve desteklen¬ 

melidir. 

d) Ülkede tam-zamanlı profesyonel araştırmacı 
kadroları oluşturraak için gerekli olan kanuni düzenlemeler hemen ger¬ 

çekleştir! İmeli dir. 

e) Araştırmacılar için özendirici, üretkenlik 

ve nitelikle orantılı esnek ücret politikaları saptanmalıdır. Beyin- 
göçünü önlemek amacı ile ülke içinde mesleki doyum sağlayan ortam ve 
imkanlar yaratılmalıdır. 
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f) Çoğunluğu üniversitelerde toplanmış olan araş¬ 
tırmacılardan eğitimden çok A + G faaliyetlerinde yararlanabilmek 

için öğretim üyesi yetiştirme faaliyetleri hızlandırılmalıdır. Bil¬ 

hassa, uygulamalı eğitim sürdürebilecek ve deneysel çalışma yapabi¬ 

lecek (laboratuvar kuracak, öğrencileri burada eğitip pratik bilgi 

ve becerilerini artıracak, onlara araştırmacı ve yaratıcı olma hüvi¬ 

yeti kazandıracak) niteliklerdeki öğretim üyelerinin sayılarını ar¬ 

tırmak için çaba sarfedilmelidir. Gelişmiş üniversitelerimizin A + G 

merkez ve gruplarını içine alacak şekilde, özendirici ve üretken dok¬ 

tora programları geliştirilmelidir. Öğretim üyesi ve araştırmacı ye¬ 

tiştirmek amacıyla yurt dışına akan dövizin bir kısmı A + G faaliyet¬ 

lerinde ihtiyaç duyulan bazı araç-gereç ve malzemenin ithalatında 

kullanılmak üzere verimli doktora programları sürdüren bu yurt içi 
merkezlere aktarılmalıdır. 

g) Uygulamalı bilimsel araştırmalar ve bilhassa 

teknik ve teknoloji üretimi özendirilmelidir; bu amaçla, A + G har¬ 
camaları bütçesinin çoğu geliştirme faaliyetlerine ayrılmalıdır. 

h) Bilimsel ve teknolojik faaliyetlerde önemli 

bir araç olan ikili çalışan Türk araştırmacılardan en verimli bir şe¬ 

kilde yararlanmaya yönelik plan ve programlar (öncelikli alanlarda 

araştırmacı yetiştirme, bilgi, teknik ve teknoloji edinme; ortak pro¬ 

jelere ekipler halinde katılma, vs.) geliştirilmelidir. 



TÜRKİYE'I® ETKİN TEKNOLOJİ POLİTİKASININ 

BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ ÖRGÜTLENME sistemi 

önerisi 

ERMUKAN SEN GEZ ER 
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I - GİRİŞ 

Üretim : Doğal kaynak, insan gücü, sermaye ve teknolojinin 
bir araya gelmesi ile yapılır. Bu üç faktörün üretimi meydana getir¬ 
mek için pek farklı şekilde bir araya gelmeleri mümkündür. Bu alter¬ 

natiflere teknolojik alternatifler veya farklı teknolojiler diyoruz. 

Mevcut alternatif teknolojiler arasında en etkin olanının 

aranıp bulunması, ithalat veya üretim yolu ile ekonomiye kazandırıl¬ 

ması teknoloji transfer ve teknoloji üretim politikalarının toplamın¬ 
dan oluşan teknoloji politikası yolu olur. 

ıstkin teknoloji deyimi ise en az kaynak kullanımı ile belir¬ 

li bir üretim yapılmasını veya mevcut kaynaklarla en fazla üretimin 

yapılmasını ifade eder. 

Bu açıklamalardan teknoloji seçimi ve edinilmesinde iyi bir 

politika kullanıldığı takdirde toplumun üretim ve refahının artacağı 

sonucu çıkmaktadır. 

II - TEKNOIOJI ARAŞTIRM4 GELİŞTİRME VE PLANLAMA FAALİYETLERİN İN 
KARŞILIKLI İLİŞKİSİ 

Bir ülkenin tutarlı ve etkin bir teknoloji-politikasına sa¬ 

hip olması sistematik, sürekli ve planlı A + G faaliyetleri yürütme¬ 
si ile mümkündür. 

Araştırma geliştirme bir altyapı faaliyeti olduğundan ekono¬ 
miye katkısı dolaylı ve uzun dönemde geçerlidir. Bu nitelikleri do- 

layısı ile A + G faaliyetlerinin; neticeleri alınmaya başlıyana ka¬ 

dar toplumun bütünü tarafından finanse edilmesi gerekir. Bunu başka 
bir anlatımla A + G'nin tüketim değil bir yatırım türü olduğu şek¬ 
linde ifade etmek de mümkündür. 
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A + S sadece kaynak tahsisi ile başarılanız. Bu tahsisin ay¬ 
nı zamanda bir ANA KLAN çerçevesinde ve onun aktivitelerini oluştu¬ 
racak şekilde yapılması da gerekir. 

Başka bir deyimle A + G. faaliyetleri birbirini bütünler ni- 
tolikte olmalı ve ANA PLAN üretimin artırılmasına katkı kriteri göz- 

önüne alınarak hazırlanmış olmalıdır. Özetle etkin bir A + 5 faali¬ 
yeti ancak etkin bir A + G planlaması ile mümkündür. 

Burada bir nebze PLANLAMA ve ARAŞTIRMA kavramları üzerinde 

durmak ve genelde yapılmakta olan bir yanlış anlamayı düzenlemek ge¬ 
reklidir. 

Planlan» kanımca "Elde bulunan verilerin bir karar alma mo¬ 

deli oluşturulmak sureti ile politikacıya yol gösterici alternatif¬ 

lere dönüştürülmesi yolunda kullanılması" işlevidir. Bu şekil alın¬ 
dığında planlamacıya düşen görev iyi bir model kurmak, optimal dav¬ 
ranışları belirlemek, davranışlar arasındaki farklı etkileri ortaya 

koymaktır. Politik karar alma makamı, bu modelden yararlanarak hare¬ 

ketlerinin sonuçlarını görebilmelidir. Bu tanımdan çıkan iki sonuç 
a) Planlama faaliyetinin temel verileri sağlama faaliyeti olan araş¬ 

tırmada farklılığı ve b) Planlamanın bir icra organı gibi davren.il- 
ması gereğidir. 

Planlama örgütü bir icra organı gibi davranırsa etkinliği 
azalacağı gibi, araştırma organı gibi davranmaya kalkarsa da o ölçü¬ 

de başarısız olacaktır. Ote yandan veri üretici ile kullanıcının ay¬ 

nı gurup olması halinde gerçek verilerle mi yoksa saptırılmış veri- 
rilerle mi çalışıldığının saptanması olası değildir. Bu yüzden veri 
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üretici ile kullanıcının aynı makam olması halinde planlamanın objek¬ 

tifliği ve dolayısı ile etkinliğinin azalması tehlikesi her zaman 
mevcuttur. 

işte Türkiye'de Planlama uygulamasının yeterince etkin ol¬ 
mamasının temelinde bu iki nokta yatmaktadır. Oyle ise A + G faali¬ 

yetlerinin planlama faaliyetlerinin temelini teşkil etmesine karşın, 

onun dışında ve ayrı bir örgüt vasıtası ile gerçekleştirilmesi gerek¬ 
mektedir. 

Son olarak kapsamlı bir A + G faaliyetinin gerektireceği iş 

yükünün planlama için harcananın çok üzerinde olacağını ve A + G faa¬ 
liyetleri hızla arttıkça söz konusu iş hacminin de artacağını vurgu¬ 

layalım. 

Özetle A + G faaliyetlerinin planlama örgütü dışında onunla 

çok sıkı bağlantılı ve bilimsel araştırma özerkliğine sahip bir ku¬ 

ruluş tarafından yürütülmesinde sonsuz yarar vardır. 

Böyle bir çalışma ile bir yandan planlama öte yandan araş¬ 
tırma kalitesi kandiliğinden ve karşılıklı kontrol ile iyileşecek¬ 
tir, düzelecektir. 

A + G faaliyetinin hızlandırılması ekonomiye şu yararları 
sağlar. 

a) Teknoloji transferi ve teknoloji üretiminde bilinçli 
davranılarak bir teknoloji politikası uygulanmalı ve bu yolla kay¬ 
nakların daha etkin kullanımı, 
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b) A + Gfaaliyetleri dolayısı ile araştırmacı insan gücün¬ 

den yararlanılması ve beyin göçünün önlenmesi, 

c) Bilimsel ve teorik araştırmaların üretim artışı sağla¬ 
maya yönlendirilmesi, 

d) Mevcut teknolojinin sanayi ve eğitim kuruluşları aracı¬ 
lığı ile yaygınlaştırılması sureti ile sadece yeni yatırımların de¬ 

ğil aynı zamanda MEVCUT kapasitenin de daha etkin kullanılması, 

A + 5 faaliyetlerinin yürütülmesi için düşünülen sistem aşa¬ 
ğıda gösterilmiştir. 
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Yukarıdaki şemanın incelenmesinden görüleceği gibi sistem; 

a) Bakanlıklar bünyesinde araştırma, geliştirme ve planla¬ 
ma ile görevli müsteşar yardımcılıkları, 

b) Başbakanlığa bağlı araştırma ve geliştirme teşkilatı 
müsteşarlığı, 

c) Milli araştırma ve geliştirme merkezi 

d) Araştırma kuruluşları 

olmak üzere dört ayrı temele oturmaktadır. Bu kuruluşların nitelik 

ve fonksiyonları aşağıdaki gibi düşünülmüştür. 

a) ARGEPLAN Müsteşar yardımcıları 

Bu örgütün ana görevi bakanlıklardaki tüm araştırma pro¬ 

jelerini, çözümlenecek konuları ve araştırma tekliflerini araştırma 

proje taslakları halinde derlemek ve ARGET müsteşarlığına iletmekte¬ 
dir. 

DPT'nm Bakanlıklardan talep edeceği bilgilerdeki irti¬ 
bat noktaları da bu müsteşar yardımcılıkları olacaktır. 

b) ARGET Müsteşarlığı 

Kamu kesiminde Bakanlıklar ve HPT tarafından ortaya atı¬ 

lan projeler ile özel kesim araştırma projelerinin toplandığı, bir ön 

elemeden geçirildiği;"Araştırma Ana Planı"na uygunluğunun değerlen¬ 
dirildiği bir örgüttür. Tamamlanan araştırmaların sonuçları da bu 

bölüm aracılığı ile ilgili Bakanlıklara ve D.P. T ye ve özel kesime 
iletilir. 
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Uygun araştırma konuları uygulanmak üzere Milli Araş
tırma ve Geliştirme Merkezi (MARGEM) ne verilir. 

c) MARGEM 

Araştırma ana planının uygulanmasından ve ARGET'e da
nışmanlıktan sorumlu araştırma uygulama örgütüdür. 

Nitelikleri şöyle sıralanabilir: 

1) Bir koordinasyon merkezi şeklinde çalışır. Bu ne

denle , 

, - Bizzat kendi örgUtU içinde araştırma yapmaz 
- Full time çalışan ve sabasındaki iç ve dış ge

lişmelere hakim üst düzey elemanlarından oluşur 
- Araştırma uygulamasında özerktir. 

- Ulusal araştırma ana planını hazırlar, 

Araştırma ana planı içine giren projelerin kapsamı 
şöyledir; 

Uygulamalı araştırmalar: 

Ulusal kalkınmamızın hızlanmasına yönelik ekonomik 
sosyal ve teknolojik araştırma ve proje geliştirme çalışmalarını içe
rir. 

Bilimsel araştırmalar: 

Uygulamalı araştırma projelerinin yürütülmesi için 
gerekli veya onların bir aktivitesini oluşturan konuları ihtiva eder 

Teknoloji yaygınlaştırma ve eğitim projeleri: 
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Araştırma sonucu elde edilen t ıLgu ve bilgilerin 
yaygınlaştırılmasına yönelik projeleri içine alı -. 

Aktiviteleri oluşturan 

- Projeleri araştırmacı kuru] ışlara dağıtır 

- Çork farklı nitelikte eleme ıların işbirliği yap¬ 
ması gereken ve mevcut kuruluşların yapamayacağı projeler için özel 
çalışma gurupları organize eder. 

- Projelerin gelişmesini izler içeriğini kontrol 

eder. 

- Sonuçları değerlendirir ve projenin kabulünü 

yapar. 

- Hazırlanan ana plan taslağını HPT ve ARGET müs¬ 

teşarlıkları ile birlikte nihai şekle getirir. Bu plan Başbakan ile 

ilgili bakanlıklar, üst düzeyde araştırma kuruluşları temsilcilerin¬ 
den oluşan Yüksek Araştırma Konseyince onaylandıktan sonra kalkHiaa 

plan ve programların bir parçası olarak onun bünyesine girip gerekli 

prosedürden geçer. 

2) Örgütlenme biçimi ile ilgili ana özellikler şunlardır: 

Yönetim Kurulu üyeleri başlangıçta Başbakan tar- 
rafından atanır. 

Genel Müdür ve sektör sorumluları is» Yönetim 

Kurulu üyeleri tarafından tayin edilir. 

Sektör düzeyinde örgütlenmiştir. 
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- Savunma sanayii matriks organizasyon biçimine 

uygun olarak ayrı bir sektör oluşturur. 

- Geniş bir bilgi merkezi vardır. 

- Örgütün ana plana girmiş ve neticelendirilmiş 

proje yönetmenlerinden oluşan bir genel kurulu vardır, uzun dönemde 

yönetim kurulu bu genel kurulca seçilir. Bu kurul belli aralıklarla 

toplanarak ve üye bazında sürekli bir danışmanlık fonksiyonu yürütür. 

3) Mali konularla ilgili yapım şöyle özetlenebilir: 

Kaynakları: 

Bankalarca açılan kredilere eklenecek ^0,5 her 
türlü Sınai Tesislerin ciroları üzerine eklenecek $ 0,5 ve nihayet 

ihracat ve ithalat üzerine konacak % l'lik bir marj MARC2M1in ana 

finansman kaynağı oluşturur. Ayrıca bütçeden bir tahsis yapılmaz. 

Bütçeye de araştırma başlığı altında ayrı harcama kalemleri konmaz. 

Kaynakların Kullanımı: 

Kaynaklar ancak onaylanmış Araştırma ana planının 

bir parçası oluşturan projelere tahsis edilebilir. 

Merkezin personel masrafları elemanların projelere 

ayırdığı zamana paralel olarak projelerin bünyesine girer. 

Projelere ancak maliyet ölçüsünde kaynak tahsis 

edilir. Ayrıca bir kâr marjı eklenmez. 
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IV- AMA PLAN YAPIMI İÇİN GEREKLİ BAZI TEMEL ARAŞTIRMA KONULARI: 

Genel araştırma ana planının yapılabilmesi için mevcut veri¬ 

leri toplamak ve eksikleri tamamlamak üzere aşağıda yazılı konularda 

envanter çalışmaları yapılması gerekmektedir. 

1 - Sektör düzeyinde sorunların envanteri, 

2 - Sektörel düzeyde teknoloji düzeyini belirlemeye yönelik 

teknoloji envanteri, 

3 - Araştırmacı insan gücü envanteri, 

4 - Yürütülmekte olan ve planlanan araştırma projeleri en¬ 
vanteri, t 

5 - Yurtdışı teknoloji kaynakları araştırması, 

6 - Ulusal düzeyde 250x250’lik inpert autpert tablosu araş¬ 
tırması, » 

7 - Sektörel kalkınma plan önerileri, 

ö - Doğal kaynak envanter araştırmaları, 

*' \.... 

9 - Yatırım malları üretim potansiyeli envanteri. 
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V - SONUÇ : 

Teknoloji üretimi ve transferi gibi konulan içine alan tek¬ 
noloji politikası ancak çok yönlü araştırmalarla tesbit edilecek he¬ 

defler belli olduktan sonra veya onlara paralel olarak oluşturulabi¬ 
lir. 

Bu amaçla yürütülecek AR-GE faaliyeti ulusal düzeyde ve plan¬ 

lamadan ayrı, fakat ona katkısı büyük farklı bir fonksiyondur. 

Bu nedenledir ki farklı biçimde fakat tek elden planlanmalı 

ve yürütülmelidir. 

işlerin Bakanlıklar üstü niteliği konu ile ilgili ve Başba¬ 

kanlığa bağlı bir Müsteşarlık eliyle yürütülmesini; Bilimsel olma ni¬ 

teliği ise özerk bir kurul eliyle planlanıp bir ana plar. çerçevesin¬ 

de yürütülmesini gerektirmektedir. 

Ana plan ulusal düzeyde bütün bilgi ve insan gücü kaynağını 

tek hedefe yöneltecek şekilde ve yeterli mali destek ile icra edil¬ 
meli neticede sağlıklı bir ekonomik kalkınma stratejisi ve güçlü bir 

ekonomik yapı oluşturmaya, üretim ve prodüktiviteyi arttırmaya dönük 
olmalıdır. 

San olarak; Teknoloji üretiminin işletme ve ürün dizaynı ma¬ 

kine üretimi ile komponet üretiminden soyutlanamayacağı, bu nedenle 

yatırım malları ithalinde Gümrük muafiyeti yerine uygun koşulla kredi 
verilmesi suretiyle teknoloji üretimi uygun bir atmosfer yaratılma¬ 
sının bir gerekçe olduğunu belirtelim. Yeter şart ise yukarıda öne¬ 
rilen sistemin kurulmasında yatmaktadır. 
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TEKNİK YARDIM VE MİLLETLERARASI TEKNİK İŞBİRLİĞİ 

İbrahim YURT 
DPT Uzmanı 

Son dört beş yıllık plan döneminden hatta 1950'lerin ortala¬ 

rından başlıyarak, dış kaynaklardan sağlanan teknik yardımlar, ge¬ 

lişmiş ülkelerden know-how transferinde, gerek ülkemize getirtilen 
uzmanlar ve gerekse dış ülkelerde uzmanlar yetiştirme yoluyla önem¬ 

li bir vasıta olmuştur. 

Sağlanan imkanlar, özellikle, ülkemizdeki nitelikli insan 

gücünün dış eğitim ve uzmanlar yoluyla iş başında yetiştirilmesinde 
etkili olma yanında daha önce ülkemizde bulunmayan kuruluş ve faali¬ 

yetlerin kurulup, oluşturulup geliştirilmesinde ve mevcutların etkin¬ 
liğinin artırılmasında küçümsenmiyecek imkanlar sağlanmıştır. Bir 
misal vermek gerekirse 1972-19Ö1 yılları arasında yalnız Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde sağlanan imkanlarla 297 

proje uygulanmış, (bunların 74'ünün mali portesi 150.000 doların üs¬ 

tünde) bu projeler çerçevesinde ortalama her yıl 134 yabancı uzman 

çalıştırılmış ve 1736 uzmanımız dış eğitime gönderilmiştir. 

Teknik yardımlar, genellikle, iki ana kaynaktan sağlanmakta¬ 

dır. Birincisi, milletlerarası kuruluşlar; bunlardan başlıcaları Bir¬ 

leşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletlerin ihtisas 

kuruluşları (FAO, WH0, UNICO, UNESCO gibi), OECD ve Avrupa Konseyi, 
İkincisi ikili anlaşmalar çerçevesinde temin edilen teknik yardımlar; 

bu çerçevede en çok imkan sağlayan ülkeler önem sırasına göre, Ame¬ 
rika Birleşik Devletleri, Almanya, Ingiltere, Fransa, Hollanda ve 

Japonya olmuştur. 
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Gerek milletlerarası kuruluşlar ve gerekse ikili anlaşmalar 

çerçevesinde belli başlı gelişmiş ülkelerden sağlanan teknik yardım 

imkanları son yıllarda giderek bir azalma göstermektedir, ikili an¬ 

laşmalara göre sağlanan teknik yardımlardan yalnız Alman teknik yar¬ 

dımı önemli sayılabilecek düzeydedir. Milletlerarası kuruluşlara ge¬ 

lince Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde sağlanan tek¬ 

nik yardımlar 1972 yılından beri her beş yıl için 20 milyon dolar 

olarak devam etmektedir. Hatta son dönem olan 19Ö1-19Ü6 dönemi için 
öngörülen 20 milyon doların da tamamını, BMKP'nm katkıların azalma¬ 

sından dolayı karşı karşıya bulunduğu mali kriz nedeniyle, almamız 

da mümkün olamıyacaktır. Ayrıca, fert başına düşen milli gelirin 

1500 dolara ulaşması halinde bu yardımın tamamının 19Ö6 yılından son¬ 
ra ortadan kalkması da bahis konusudur. 

Son yıllardaki gelişmeler ülkemize sağlanan dış teknik yar¬ 

dımların giderek önemsenemeyecek bir düzeye gelme eğiliminde olduğu¬ 

nu göstermektedir. Ote yandan ülkemiz belli bir gelişmişlik düzeyine 
ulaşmış olduğundan ister ikili anlaşmalar çerçevesinde olsun, ister¬ 

se milletlerarası kuruluşlardan olsun tek taraflı teknik yardım ka¬ 

bul eden bir ülke durumundan kendiliğinden vazgeçebilecek bir nokta¬ 
ya gelmiştir. 

Ancak, bu vazgeçme durumu ülkemizin gelişmiş ülkelerden ala¬ 

cağı hiç bir şeyin olmadığı anlamına gelmez. Teknoloji veya know-how 
transferi devamlılık arzeden bir süreçtir. Bilimsel ve teknolojik ge¬ 

lişmeler devam ettiği sürece know-how transferi de ülkemiz için bir 
ihtiyaç olarak varlığını sürdürecektir. Bu nedenle son dört beş yıl¬ 
lık plan döneminde teknik yardımlar yoluyla karşılanan teknoloji 
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transferi ihtiyaçlarının bundan sonraki dönemlerde başka bir biçim¬ 
de karşılanması gerekecektir. Bunun için gelişmiş ülkelerle belirti¬ 
len ihtiyacı karşılayacak tek taraflı teknik yardımların yerine ika¬ 

me edilebilecek yeni bir ilişkiler sisteminin kurulması önemli bir 

konu olarak karşımıza çıkmaktadır, şüphesiz bu durum başka türlü bir 

yaklaşımı ve içte ve dışta daha değişik ve fonksiyonel bir teşkilat¬ 
lanmayı gerektirecektir. 

Beşinci beş yıllık plan döneminde buna ilişkin problemlerin 

ele alınmasında ve çözüme kavuşturulmasında yarar görülmektedir. 

Öte yandan, ülkemiz belirli bir gelişmişlik düzeyine gelmiş 
bulunmaktadır. Yine ülkemizde belirli bir düzeyin üzerinde bir bilgi 

ve tecrübe birikimi olmuştur. Bu, dünyadaki geri kalmış ve ülkemiz 

düzeyinde olan ülkelere bir şeyler verebileceğimiz anlamına gelir. 

Her nekadar üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Planlarda ülkemizin geliş¬ 
mekte olan ülkelere teknik yardım verebilecek bir dözeye geldiği 
belirtilmiş ve Türk Teknik Yardımının uygulanması için çalışmaların 
başlatılması öngörülmüşse de bu güne kadar başarısız sayılabilecek 

bir RCD denemesi dışında daha ileri bir adım atılamamıştır. 

Ülkemiz tarafından gelişmekte olan ülkelere sağlanacak tek¬ 
nik yardımlar sadece muhtaçlara yardım etme şeklinde düşünülmemelidir. 

Bunun ötesinde yapılacak teknik yardımların ve bu yolla kurulacak 

ilişkiler düzeninin ülkemizin gelişmekte olan ülkelerle uzun dönem¬ 

deki ekonomik ve siyasi ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir 

araç olduğunu hesaba katmak gerekir. 
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Türk Teknik Yardımı dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerle 

Teknik İşbirliği problemi Teşkilatlanma, finansman, personel ve ül¬ 
kemizde bu konuda görev alabilecek kuruluşlarımızın belirlenip hazır¬ 

lanması bakımından Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde önemle üzerinde 

durulması gereken bir konu olarak görülmektedir. 

Özet olarak, ülkemiz Beşinci Plan döneminde dıştan tek taraf¬ 
lı teknik yardım alan bir ülke durumundan çıkmalı, gelişmiş ülkelerle 

teknik işbirliği yoluna girmeli ve gelişmekte olan ülkelere teknik 

yardım sağlanmaya başlamak için gerekli hazırlıkları yaparak uygula¬ 

maya geçmelidir. 
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T HCNOLOJ İNİN YAYGIN KULLANIMI 
AİT KOMİSYON RAPORU 

BİRİNCİ TASLAK 

GİRİŞ: 

Araştırma - sanayi ilişkilerinin önemi; gelişmekte ve geliş¬ 

miş ülkelerde bile anlamını gittikçe artıran bir konudur. Hatta ile¬ 

ri ülkelerde sanayideki sağlığın teknoloji üretiminde gösterilen ba¬ 

şarıyla kaim olduğu kabul edilmiş ve "Bilime dayalı sanayi" kavramı 

kullanılmaya başlanmıştır. Ancak sağlıklı sanayileşmenin, çok kısa 
zamanda diğer sanayi dallarında üretilen teknolojilerden veya A - G 

çabalarının sonuçlarından da haberdar olmasına bağlı olduğu benim¬ 
senmiştir. Gelişme hızının ise bilgi, teknoloji alışverişi veya 
yaygın sanayi dallarındaki yurt içi etkileşmenin hızı ile ölçüldüğü 

de bir gerçektir. 

Başlangıçta sanayinin sahip olduğu bilgi ve teknolojinin nis- 
beten az önemli düzeyden, daha önemli düzeye çıkması hele bu çıkışın 
hızlandırılması diğer kesimlerdeki bilgi kaynaklarının sanayi yara¬ 

rına kullanılması ile mümkündür. Bu aşamada sanayinin kendi ksıdine 

bilgi kaynağı yaratabilmesi, gelişmesinde yararlandığı kaynakları 
kurutmadan sürdürebilmesi ve belki de en önemlisi, kendi teknoloji¬ 
sine olan hakimiyetini güçlendirmesi gerekir. Diğer bir deyişle bil¬ 
gi ihtiyacını karşıladığı kaynaklarına ek olarak "bilgi üretmesi" 
gerekir. Bu ise sanayicinin A - G kavramı ile birlikte yaşamaya alış¬ 
ması demektir. Bu birlikte yaşama aşağıdaki şekilde olabilir. 

1. Teknik enformasyon kaynaklarından yararlanma, bilgi kay¬ 
nakları ve bilgi üretim odakları ile işbirliği. 
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2. A - G çalışmalarını yakından izleme veya katılma, daha 

etkin olarak ise A - G konularını sipariş vermek suretiyle karşıla¬ 
ma. 

3. Kendi içinde A - G faaliyetine başlama, 

Ülkemizde zaman zaman A - G hizmetlerinin bir alt yapı 

sorunu olduğu özellikle söylenmektedir. Gelişmekte olan sanayinin 
A - G için ayrı bir kaynak ayırması gelişmeyi engelleyici olarak 

düşünülmekte ve konuya devletin kurumsal yaklaşımı istenmektedir. 

Bu kurumsal yaklaşımların ana hedefi sanayide yapay 

ayırımlar yapmadan hizmetin götürülmesi şeklinde olabilir. Büyük 

sanayi zaman zaman, kaynaklarının çok olması nedeniyle kurumsal yak¬ 

laşıma itibar göstermeyebilir. 

Özellikle orta ve küçük sanayi (1) kesiminin A-G faali¬ 

yetlerinden ve sonuçlarından yararlanması kurumsal yaklaşımlar ol¬ 

madan imkânsız görünmektedir. Kurumsal yaklaşımların eksikliği ise 
zaman içinde sanayiler arasında teknolojik farklılıkları artırmakta 
ve bölgesel teknolojik açıklıkları hızlandırmaktadır. 

2- TEKNOLOJİ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI 

Teknolojinin tanımı, bilimin sanayi uygulaması şeklinde 

özetlenebilir. Genel olarak bilgi üretimi, bilginin sanayi uygulama¬ 

sı, teknoloji üretimi olayının basamaklarıdır. Bilgi olmayınca tek¬ 

noloji üretilemez. Sanayi uygulaması olan her sonuç acaba kullanı¬ 
labilirini sorusuna çoğu zaman olumlu cevap verilmemektedir. Kullanma; 

(1) 20 kişiye kadar çalıştıranlar küçük sanayi, 20-100 kişi 
çalıştıranlar orta sanayi olarak düşünülmelidir. 
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kavramı; ekonomi ile beraber düşünmek gereğini getirmektedir. Bilgi 

üretiminin varlığı ve buradan giderek teknolojinin üretildiği var 

sayılırsa, üretilmiş teknolojinin (ister yurt içi, ister yurt dışı 
kaynaklarda üretilmiş olsun) kullanılmasının sağlanması için yapı¬ 
lan çalışmaların'tümüne "teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması" 
adı verilebilir.. 

Teknolojiyi bireyler, örgütler (sanayi ve tarım, hizmet 
sektörlerindeki birimler) kullanacaktır. Teknoloji kullanımını ar¬ 
tırmak için aşağıdaki yollara başvurulabilir. 

A. EĞİTİM: 

Temel eğitimde üretilmiş teknolojilerin öğretilmesi, 

meslek eğitiminde ise teknolojiyi kullanma becerilerinin gelişti¬ 

rilmesi hedef alınır. Teknoloji üretim olayı zamanın fonksiyonu ol¬ 
duğu için kullanımı da zamanın fonksiyonudur. Belirli süreler sonun¬ 
da teknoloji kullanımı için.verilen bilgi ve beceriler yeterli ol¬ 

mayabilir. Bu nedenle teknoloji kullananlara zaman zaman yenileme 

eğitimi yapılır. Hem temel han de yenileme eğitiminde gösterilaı 
başarı teknoloji kullanımını artırır ve yaygınlaştırır. 

B. TOPLU YAYIN ARAÇLARI VE SERGİLER 

Propogan^a ile teknoloji kullanımı .yaygınlaştırılabilir 

Bu işe .yeni teknolojinin tanıtılması ile başlanır, kurslar, teknolo¬ 

jik sergileme - gösteri denemeleri yapılır, filmler, konferanslar; 
tertiplenir ve nihayet teknoloji ödünç verilebilir. Kullanılması 

istenilen teknolojinin bütün bilgiler in kullanım yerlerinde Bulun¬ 
masını her vesile ile sağlamak şeklinde de anlaşılabilir. 
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Fuarlar ise teknolojik yeniliklerden çok naatul satışı için 
kurulmalıdır. 

Teknolojik yenilik fuarları düşünülebilir. Konferans vere¬ 

rek tanıtma yaygın bir usul değildir. Toplu yayın araçlarından radyo 

ve televizyon teknolojik yenilikler için programlar düzenlememektedir. 

Ancak son bir kaç yıldır Ankara radyosu kimsenin dinlemediği bir saat¬ 
te yayın yapmaktadır. 

C TEKNİK HİZMETLER VE TEKNOLOJİK YARDIM SİSTEMLERİ 

Teknoloji üretimi noktasaldır. Bireysel veya tek örgütlü 

bir olaydır. Kullanımı ise çok adetlidir. Kullanımı çoğaltmak için 

bir bireysel çabalar düşünülebilir. Ancak üretim sonuçları; yani kul¬ 

lanılabilir teknoloji çok ise, yaygınlaşmayı sağlıyacak örgütsel yak¬ 

laşımlar düşünülebilir. Bütün bunlar teknik ve teknolojik yardım sis¬ 

temleri olabilir. Bölgesel yaklaşımlar, teknik enformasyon merkezle¬ 

ri, teknoloji enstitüleri, vb. sistemler bu grupta mütalâa edilebi¬ 
lir. Üniversite ve Yüksek Okulların kütüphaneleri, teknik ve canlı 

müzeler de bu amaçla kullanılabilir. 

D. TEŞVİK POLİTİKALARI 

Teknoloji kullanımını artırmak parasal kaynak kavramını 

da beraberinde getirir. Yeni teknoloji uygulamalarını yaptırmak için 

cıendirici öğeler teşvik politikaları şeklinde olabilir. Bu politi¬ 
kalar kredi imkanları, vergi indirimleri, üyelik aidatları vb. şe¬ 

kilde olabilir. 
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3- TEKNOLOJİ KULLANIMININ YURDUMUZDAKİ DURUMU VE 
YAYGINLAŞTIRMA DENMELERİ 

Teknoloji kullanımı sanayileşme ile doğrudan ilişkili¬ 

dir. Bu nedenle sanayileşme konusu teknoloji kullanımını ifade eder. 

Büyük sanayi yurdumuzda yurt dışında üretilmiş teknolojileri kolla¬ 

nır. Üstelik satın aldığı teknoloji konusunda yeterli bilgiye sahip 
değildir. Çünkü yurdumuzda teknoloji yaygınlaştırma kavramı tam te¬ 

şekkül etmemiştir. Orta büyüklükteki sanayimiz ise bazı hallerde 
teknoloji transfer etmekte, bazı hallerde ise kendi bilgi seviye¬ 

sindeki geleneksel teknolojileri kullanmakta ve bu teknolojileri 
yeni gelişmeleri bilmediği için arzu etmesine rağmen ilerleteme- 

mektedir. Küçük sanayi ise teknoloji kullanımını usta - çırak siste¬ 

mi içinde yaygınlaştırmaktadır. 

Yukarıda özetle söylenen temel eksikliklerin giderilme¬ 

si için yurdumuzda aşağıdaki modeller denenmiş ve denenmeye devam 
olunmaktadır. 

1. Oiyantasyon seminerleri, ve kursları; 

2. Küçük sanayi geliştirme projesi 

3. Sanayi bölgeleri 

4. Sınai eğitim ve geliştirme merkezi (SEGM) 
5• Yayınlar 

a. Oriyantasyon seminerleri ve monitor eğitimleri da¬ 

ha ziyade küçük ve orta büyüklükteki sanayiciler için yapılmıştır. 

Çoğu zaman Milli Eğitim Bakanlığınca ve bu Bakanlığın desteği ile 
yürütülmüştür. Yararlı sonuçlar alınmıştır. Devamı yararlı olacaktır. 
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Ancak bu seminerlerde verilen bilgilerin veya eğitim programlırınm 

ne dereceye kadar yeni ve modern teknolojiyi aktardığı tartışılabi¬ 
lir. Meslek Lisesi öğretmenleri, Meslek Okulları bu tip eğitimler 

ve yenileme çalışmaları için yeterli olacaktır. 

b. Küçük Sanayi Geliştirme Merkezleri 

Bunlar küçük sanayiye hizmet götüren merkezler 

olarak kurulmuştur. Ancak kuruluşta amaç olarak, teknolojik boyutun 

artırılması seçilmemiş, daha çok ekonomik ve imalat kolaylıkları 

denilen kalıp ve bağlamalar ile kalite kontrol araç eksikliğini 
amaçlamıştır. Yurt sathında yaygınlaştırılarak denemesi çok uzun 

zaman alacaktır. Aslında teknolojik boyut ana hedefler arasında 

alınırsa daha yararlı hale gelecektir. 

c. Sanayi Bölgeleri 

Sanayileşmeye olan katkıları büyük olmakla beraber, 

bölge sanayicilerine teknolojik yardım, bilgi ikmali gibi konular 
yeteri kadar düşünülmeden kurulmuştur. Alt yapı hizmetleri arasında 

bölge için araştırma ve geliştirme hizmetleri, bilgi ikmal sistem¬ 
leri düşünülebilir. Bir kaç bölge bu konuda ön çalışmalara girmiş¬ 
tir. Yeni sanayi bölgeleri kurulurken koordinasyon sağlanarak tekno¬ 

loji kullanımını artıracak sistemler düşünülmelidir. 

d. Sanayi Eğitim ve Geliştirme Merkezi (SEEîKI) 

SBGH.:, Fabrika için eğitimi ana görev olarak sağ¬ 
lamakta, yalnızca mühendislere hitap etmektedir. Okulda tam öğre¬ 
tilmemiş bilgileri yenileri ile birlikte aktarmaya çalışmaktadır. 
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Zaman zaman müşavirlik hizmeti de yapmaktadır. Teknoloji kullanımın¬ 
da ve yaygınlaştırılmasında eğitim aracı olarak kullanılabilir. An¬ 
cak eğitim laboratuvar ve diğer araçlarla takviye edilmelidir. 

e. Yayınlar 

Teknoloji kullanımını artıracak yayınlar yurtta he¬ 

men hiç yok gibidir. Bu eksiklik meslek odalarında dergilerle sağ¬ 
lanmakta ise de yeterli değildir. Periyodikler ise Üniversitelerin 
kendi içine kapanık sistemleri dışında yaygın değildir. Periyodik 

yayınları, devletin üniversite kavramı dışında ele alması faydalı 
olur. 

f. Teşvikler 

Sanayiye verilen teşvik tedbirleri sanayinin ku¬ 

rulması ile ilgili tedbirlerdir. Teknolojik boyutun gelişmesini 
hedef alan teşvik tedbiri yoktur. Bu tedbirler vergiden düşme, ye¬ 
ni teknoloji kullanımlarını Bağlıyacak küçük yatırımların teşviki 
v.b. gibi düşünülebilir. Küçük ve orta büyüklükteki sanayi için 
ise Halk Bankası ile DESİYAB belirli şekildeki bir kredi kavramı 

ile teknoloji kullanımını yaygınlaştırmaya yardımcı olabilir. 
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Aıcak bu seminerlerde verilen bilgilerin veya eğitim programlırının 
ne dereceye kadar yeni ve modern teknolojiyi aktardığı tartışılabi¬ 
lir. Meslek Lisesi öğretmenleri, Meslek Okulları bu tip eğitimler 

ve yenileme çalışmaları için yeterli olacaktır. 

b. Küçük Sanayi Geliştirme Merkezleri 

Bunlar küçük sanayiye hizmet götüraı merkezler 

olarak kurulmuştur. Ancak kuruluşta amaç olarak, teknolojik boyutun 

artırılması seçilmemiş, daha çok ekonomik ve imalat kolaylıkları 

denilen kalıp ve bağlamalar ile kalite kontrol araç eksikliğini 

amaçlamıştır. Yurt sathında yaygınlaştırılarak denemesi çok uzun 
zaman alacaktır. Aslında teknolojik boyut ana hedefler arasında 

alınırsa daha yararlı hale gelecektir. 

c. Sanayi Bölgeleri 

Sanayileşmeye olan katkıları büyük olmakla beraber, 

bölge sanayicilerine teknolojik yardım, bilgi ikmali gibi konular 

yeteri kadar düşünülmeden kurulmuştur. Alt yapı hizmetleri arasında 
bölge için araştırma ve geliştirme hizmetleri, bilgi ikmal sistem¬ 

leri düşünülebilir. Bir kaç bölge bu konuda ön çalışmalara girmiş¬ 
tir. Yeni sanayi bölgeleri kurulurken koordinasyon sağlanarak tekno¬ 

loji kullanımını artıracak sistemler düşünülmelidir. 

d. Sanayi îğitim ve Geliştirme Merkezi (SEGHU) 

SBGH.;, Fabrika için eğitimi ana görev olarak sağ¬ 
lamakta, yalnızca mühendislere hitap etmektedir. Okulda tam öğre¬ 

tilmemiş bilgileri yenileri ile birlikte aktarmaya çalışmaktadır. 



- 174 -

Öte yandan bu tür bir yaklaşımla devlet politikaları, kre¬ 
diler, tedbirler ve özendirme gerekçeleri için bilgi sağlamak da 
mümkündür. Sanayi ihtiyaçları tesbit edilebilecek ve buna göre yön 

de verilebilecektir. Bu sayede uygulamalı araştırma ve geliştirme¬ 

lerin artacağı, kaliteli ürün elde edilebileceği, verimin yüksele¬ 

ceği, sonunda ekonominin güç kazanacağı söylenebilir. 

(ki er i 

Yurdumuz biri ana merkez olmak üzere onbeş bölgeye ayrılmak¬ 

tadır. Bölgeleşmede karışıklığa nedaı olmamak için il sınırları esas 
olarak alınmaktadır. Eşleşme bir bölge merkezi ve ona bağlı illerden 

oluşmaktadır. Bu yapılırken önce gelişmişlik göstergeleri incelen¬ 
miştir. Gelişmişlik göstergelerinde yer alan ilk yirmi il önce aday 
bölge merkezleri olarak düşünülmüş ve bu ilk pozisyondan başlanarak 

eşleşmeler düzenlenmiştir. Sanayiciye yakın olmak düşünüldüğü için 

ikinci olarak aday bölge merkezi ile ona bağlı illerin en çok 250 
km.lik bir yay içerisinde olması aranmıştır. Böylece bir mesai günü 

içerisinde sanayi temasının sağlanabileceği bir ortam yaratılmıştır. 
Aday bölge merkezlerinde sanayinin yoğun olup olmadığı da çakıştı¬ 

rılmak istenmiştir. Hem bölgeye hakim, hem sanayi yapısı olarak ge¬ 

lişmiş bir aday bölge merkezi arandığından gerekli düzeltmeler ya¬ 

pılmıştır. Burada "organize sanayi bölgesi" yapısına sahip illerde 
oağlıyabilecekleri alt yapı ve destek açısından dikkate alınmıştır. 
Bir başka etken olarak bölge merkezlerinin teknik kadro ve eğitim 
potansiyeli durumları incelenmiştir. Aday bölge merkezlerinde bunun 

yeterli seviyede olduğu kararına varılarak bir de Sanayi ve Tekno¬ 
loji Bakanlığı teşkilatı içerisinde kurulmuş olan Sanayi ve Tekno¬ 
loji Bölge Müdürlükleri gözönüne alınmıştır. Bu teşkilat içerisin¬ 
deki potansiyelden de faydalanılabileceği düşüncesiyle eşleşmelerde 
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tekrar düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmada tam bir birlik sağlan¬ 

mamışsa da çok büyük farklılıklar da elde edilmemiştir. 

{iıeriye ilaveten uygulamaya geçilmeden önce bir model çalış¬ 
ması yapılarak, ortaya çıkabilecek aksaklıkların düzeltilmesi gerek¬ 
çesiyle ilk aşamada düşünülmesi gereken beş bölge merkezi de çalış¬ 
mada teBbit edilmektedir. 

çalışma şekli 

önerilen onbeş bölge merkezi kendi bölgelerinde sanayi ile 
temas kurar. Bu sanayiciye giderek veya onların merkeze gelmesi 

şeklindedir. Aktarılsın sorunlara yerinde veya merkeze dönülerek ce¬ 
vap aranır. Cevap bulunamazsa bölge içindeki teknik kadro ve eğitim 

kuruluşlarından faydalanılır. Yine cevap bulunamazsa onbeş bölge 
merkezinin bağlı olduğu bir ana merkeze sorun iletilir. Ana merkez 

de*ğerekli literatür taraması veya a 8 g çalışmasıyla soruna çözüm 
aağlar. Böylece piramitsel bir eleme oluşmaktadır. Sorun çözümlen¬ 
dikte scnra ana merkezlen bölge merkezine ve oradan da sanayiciye 

iner. Uygulama açısından ortaya çıkabilecek yeni sorunlar için ay¬ 

nı işlev tekrarlanmaktadır. Sonuçta faydalı görül» konular yine 

örgüt sayesinde yaygınlaştırılabilir. Ayrıca bu işlev içerisinde 
gerek duyuldukça tesbit edilen konularda seminer, toplantı, konfe¬ 
rans gibi faaliyetlerle eğitim de sağlanabilir. 

Bölge merkezlerinde en az iki aı çok altı uzman önerilmekte¬ 
dir. Bu Bayı sanayinin niteliği ve niceliğine göre her bölge merke¬ 
zinde tesbit edilir. 
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Tarım ve hayvancılık konularında organizasyon el yaklaşım¬ 
lar bulunmaktadır. Ancak sanayi tam bir organizasyona sahip değil¬ 

dir. üıeri ile daha çok sanayinin teknik ve teknolojik sorunlarına 
yardım sağlanmaktadır. İdari ve finansal sorunlarla da ilgileni'-r - 
lebilirse de burada değinilmemektedir. Böylece sanayinin ihtiyaç 

duyduğu bilgi bu organisasyon sayesinde daha iyi biçimde sağlanmak¬ 
tadır. Bilinen veya yeni teknolojinin yaygınlaştırılmasında öneri¬ 
nin alternatiflerine göre daha etkin olacağı düşünülmektedir. 
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ÖNERİL® BÖLGELEŞME 

BÖLGE MERKEZİ BAĞLI OLAN İLLER 

1) İstanbul Edirne, KIrklareli, Tekirdağ 

2) Sakarya Kocaeli, Bolu, Zonguldak 

3) İzm ir Manisa, Aydın, Denizli, Muğla 

4) Bursa Çanakkale, Balıkesir, Bilecik 

5) Eükişehir Kütahya, Uşak, Afyon 

6) İsparta Burdur, Antalya 

7) Ankara Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, 
Kırşehir 

8) Konya -

9) Kayseri Niğde, Nevşehir, Sivas 

10) Samsun Sinop, Amasya, Tokat, Ordu 

11) Adana İçel, Hatay 
12) Trabz on Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin 

13) Erzurum Erzincan, Kars, Ağrı 
14) Gaziantep Kahramanmaraş, Malatya, Urfa, Adiyi 

15) Diyarbakır Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Biti 
Siirt, Mardin, Van, Hakkari 

Gelişmişlik göstergesine göre ilk 20 ile giremeyen 
iller. 
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TEKNOLOJİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI ALT KOMİSYONU NİHAİ RAPORU 

Teknoloji, bilimsel araştırmaların sonuçlarından üretilen ve 

zamanla geliştirilmesi gereken bir unsurdur. Bu konuda, dünyada çok 

gelişmiş sayısız laboratuvar ve araştırma personeli, çok büyük mali 

imkanları seferber edecek yoğun bir çalışma içinde bulunmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerin teknoloji üretimi ve geliştirilmesi hususunda 

büyük katkıları olurken, gelişmekte olanların önemli bir katkıda 

bulunduklarını söylemek mümkün değildir. Gelişmekte olan ülkeler 

teknoloji yarışında saf dışı kalmamaya dikkat ederek, ancak geliş¬ 
meleri takip edebilecek seviyeyi korumaya çalışmakta, hummalı bir 

gayret içinde, transfer edebildikleri teknolojiyi sindirmek için 

uğraş vermektedir. Bu uğraşın bir bölümü teknolojiyi öğrenmek, onu 

mevcut sisteme adapte etmek ise, diğer bir bölümü de, benimsenebi- 

len teknolojinin yurt sathında sağlıklı ve seri bir şekilde yaygm- 

laştırılmasıdır. Bu nedenle, teknolojinin yaygınlaştırılması sorunu, 
özellikle gelişmekte olan Türkiye gibi ülkeler için büyük önem arz- 

etmektedir. 

Gerçekte teknoloji, alınan, satılan, üzerinden para kazanılan 
bir husus olması nedeniyle, en geri kalmış toplumlarda bile, belirli 
bir hareketlilik içindedir. Yani, gelişigüzel bir yaygınlaşma içinde¬ 
dir. Soruna Türkiye açısından bakılacak olursa, teknoloji hareketinin 

yıllardan beri sürdüğünü, doğal kanunlar çerçevesinde yaygınlaştığını 
görmek mümkündür. Dolayısıyla teknoloji yaygınlaştırılması sorunu, 
sıfırdan başlatılacak bir eylem olmayıp, sistematize edilmesi, etkin¬ 
leştirilmesi, hatta ülkede üretilecek ve geliştirilecek teknolojiler 
için bir "geri besleme" unsuru haline getirilmesi faaliyetlerini kap¬ 
sayan bir uğraşlar cümlesidir. 
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Türkiye'de halen mevcut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 

bağlı Sanayi Bölge Müdürlükleri, bugüne kadar teknolojinin yaygın¬ 

laştırılmasında rol alan, fakat, pek fazla etkili olamayan kuruluş¬ 

lardandır. Yine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her seviyedeki En¬ 

düstri Meslek Okulları, dışarıya açık dar çerçeveli faaliyetleri 

ile yine teknolojinin yaygınlaştırılmasında faktör teşkil etmiştir. 

Araştırma laboratuvarlarmdaki bazı personelin sanayi kuruluşlarını 
özel amaçlarla ziyaret etmeleri, sanayicilerin, sayısı çok az da 

olsa, zaman zomân araştırma laboratuvarlarından fikir sormaları, is¬ 

teklerde bulunmaları, Türkiye'deki etkin olmayan teknoloji yaygınlaş¬ 

tırma hareketinin parçaları olmuştur. Sorun, gelişen ve diğer ülke 

sanayileri ile yarışma zorunda kalan yerli sanayide, teknolojinin 

sağlıklı, sistematik ve etkin bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağ¬ 

lamak; bunun için çabuk uygulanabilecek, etki alanı geniş ve mali 
külfeti az olan bir model tesbit etmektir. Bu durumda en ekonomik 

yol, mevcut alt. yapıyı verimli bir tarzda kullanma yollarını aramak, 
onu kısa zamanda harekete geçirebilmektir. 

Teknoloji yaygınlaştırılmasının temelinde iletişim yatar. Yani, 

bilinmeyeni çözümlenecek yere, yeni bilgileri kullanıcıya iletmek ge¬ 

rekir. Bu gör.ev oldukça zordur. Belirli bir bilgi, beeeri ve tecrübe 

ister. Teknik bir tahsilin sonrasında, biraz sanayi tecrübesi, genel ve 

ileri teknolojiler hakkında bilgisi olan kişiler bu iletişimi sağlaya¬ 
bilir. "Teknik Saha Görevlisi" adı verilen bu elemanların kişilikle¬ 

ri ve sanayicilerle uyum içine girebilmeleri hizmetin yapılmasında 
önemli etkendir. 
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Bir 3anayi problemini, sanayici ile birlikte tesbit eden 

teknik saha görevlisi, problemi 4 şekilde çözümleyebilir. 

a) yerinde ve derhal, 
b) kısa bir literatür araştırması yaparak, 
e) problemi yakındaki bir atölye veya laboratuvarda çözdü¬ 

rerek ve 

d) problemi bir araştırma laboratuvarına aktarmak suretiyle. 

Bunlardan birincisi için bilgi ve tecrübeye sahip olması, İkincisi 

için, ofisinde veya ulaşabileceği en yakın yerde literatür imkanla¬ 

rının bulunması, üçüncüsü için yakın çevresinde basit laboratuvar 

ve atölye imkanları olan bir kuruluşun, örneğin bir teknik okulun 

mevcudiyeti, dördüncüsü için ise zor bir problemi aktarabileceği bir 
laboratuvar, merkez veya enstitü ile işbirliği içinde olması gerek¬ 

lidir. Görüldüğü gibi teknolojinin yaygınlaştırılması, basitten mü¬ 

kemmele doğru giden bir sistem, bir ağ içinde gerçekleştirilebilir. 

Sistemdeki herhangi bir eksiklik hizmette kusura neden olur, Şu hal¬ 
de teknolojinin yaygınlaştırılması için başvurulacak sistem» 

a) araştırma lsboratuvarları, 

b) enformasyon ve dokümantasyon merkezleri, 

c) lokal kütüphaneler, 
d) Mesleki Teknik Okullar ve 

e) teknik saha görevlilerinden müteşekkil 

olmalıdır. Bu canlı sistemin yaşamasını ve gelişmesini sağlamak için 

destek hizmetlerine gereken önem ve öncelik verilmelidir. Destek hiz¬ 

metlerinin başında "eğitim" gelir. Eğitim, 
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a) teknik elemanların iyi yetişmesi, teknolojinin yaygınlaş¬ 
tırılmasında etkili olmaları için yeterli ve iyi hazırlanmış prog¬ 

ramları , 

b) teknik enformasyon ile araştırma ve geliştirme hizmet¬ 

lerini yapan personelin yanı sıra, teknik saha görevlilerini zaman 

zaman, işbaşında veya teorik olarak eğitme faaliyetlerini ihtiva 
etmelidir. 

Eğitimin birinci safhası Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim 

Genel MüdUi’lüğü'nün selahiyet ve sorumluluğu içine girer. İkinci 
safha ise TÜBİTAK ve SEGEM gibi kuruluşların işbirliği içinde ger¬ 
çekleştirilebilir. • 

Bütün bu açıklamalardan sonra, Türkiye'de, teknolojinin 

yaygınlaştırılması için gerekli kuruluşların varolduğunu söylemek 

yanlış olmaz. Esasta, 

a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı*na bağlı sanayi Bölge Mü¬ 

dürlükleri,. 

b) Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki Teknik Okullar, 

c) TÜBİTAK ve 

d) SEGEM' den ibaret olan kuruluşların belirli bir 

yasa, yöntem ve koordinasyon içinde çalışmaları, Türkiye'deki tek¬ 
noloji yaygınlaştırılmasına büyük hız verecek, boyutlar kazandıra¬ 

caktır . 



TÜBİTAK, 10 yılı aşkın bir zamandan beri araştırma-endüstrı 
ilişkilerini seviyeli ve modern bir yaklaşım içinde yürütmekte olan 
tecrübeli bir kuruluştur. 

Endüstri-araştırma ilişkilerinde uzman personele ve çok iyi 

teknik enformasyon ve dokümantasyon imkanlarına sahiptir. Bu nedenle, 

teknolojinin yaygınlaştırılması faaliyetlerinde, önemli problemlerin 

çözünü ile eğitim sağlamada büyük bir potansiyel teşkil edeceği tar¬ 
tışma götürmez. 

SEGEM, Birleşmiş Milletler desteği ile kurulmuş olan ve tek¬ 

nik eleman eğitimi ile faaliyetlerini sürdüren bir kuruluştur. Bir¬ 

leşmiş Milletler desteğinin sona ermesi ile bu kuruluş kapanmamalı, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığl'na bağlı, endüstriyel problem çözümüne 
ağırlık veren bir teknoloji enstitüsü olarak idame ettirilmelidir. 

Bu suretle teknoloji enstitüleri modelinin Türkiye'deki teknoloji 
yaygınlaştırılması konusundaki etkinliğini belirleyecek bir pilot 

çalışmaya girişilmiş olur. 

Teknolojinin yaygınlaştırılmasına Mesleki Teknik Okullarda¬ 
ki eğitim şekil ve düzeyinin çok önemi vardır. Günün ihtiyaçları ve 

gelecekteki gelişmeler dikkate alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı yet¬ 
kililerince Meslek Teknik Okullarında eğitim programlarının gözden 

geçirilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi faydalı olur. 

Teknik saha görevlilerin ve Meslek Teknik Okullarındaki öğ¬ 

retmenlerin, teknolojinin yaygmlaştırılmasındaki rolleri çok büyük¬ 
tür. Bunların zaman zaman yeniliklerden haberdar edilmesi ve bilgi 

düzeylerinin yükseltilmesi için eğitime tabi tutulmaları gereklidir. 
Bu konuda TÜBİTAK nazım rol oynamalıdır. 
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Teknik saha görevlilerin çabuk çözülebilecek problemlerde 

yararlanması için, kısa zamanda başvuracağı literatür için Sanayi 

Bölge Müdürlükleri bünyesinde, her bölgedeki sanayi çeşidini dikka¬ 

te alarak teknik bir kitaplık bulundurulması kaçınılmazdır. Zor ve¬ 
ya uzun vadeli problemler için Teknik saha görevlilerinin bu prob¬ 

lemleri TÜBİTAK'a aktarmaları, gereğinde TÜBİTAK teknik enformasyon 
ve dokümantasyon hizmetlerinden yararlanma yoluna gitmeleri fayda¬ 
lıdır. 

Görüldüğü gibi, Türkiye'de teknolojinin yaygınlaştırılması 

için gerekli kuruluşlar mevcuttur. Bu kuruluşların etkin bir biçimde, 

böylesine önemli bir konuda faaliyet göstermesi için 

a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
b) Milli Eğitim Bakanlığı ve 
c) TÜBİTAK 

yetkililerinin işbirliği esaslarını müştereken tesbit etmeleri, bu 

esasların yasa, tüzük veya yönetmeliklerle resmileştirilmesi ve güç¬ 
lendirilmesi faydalı olur. Türkiye'de teknolojinin yaygınlaştırılması 

sorunu çok önemlidir ve sadece karşılıklı anlayışla gerçekleştirilece 

bir koordinasyon çerçevesinde çözümlenemez. Selalıiyet, sorumluluk ve 

işbirliği ilkelerinin yasa haline getirilmesi gereklidir. 
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TEKNOLOJİ POLİTİKASI 

Genel Bakış ve Öneriler 

Bülent BEKAROGLU 
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BÖLÜM I : GENEL BAKIŞ 

ı. giriş 

Bu raporun amacı, teknoloji üretimi ve transferi ile 

ilgili hususlara kısaca değinmek ve ulusal teknoloji politikasının 

fonnülasyonunda yararlı olabilecek bazı pratik tavsiyelerde bulun¬ 
maktır. 

Teknoloji, günümüzde, üretim prosesinin temel faktörle¬ 

rinden biri olarak kabul edilmekte ve teknolojik gelişme ekonomik 

kalkınmanın ayrılmaz bir parçası sayılmaktadır. Ekonomik kalkınma 

kıt kaynakların daha verimli bir şekilde kullanımını gerektirir ve 

belli bir kaynak bazından daha fazla ya da daha yararlı üretimin 

sağlanmasını amaçlar. Ekonominin bütünü açısından yeni veya iyi 

bir teknolojinin doğrudan etkisi, üretimi arttırma yönünde değil, 

fakat girdi kullanımında ve üretim maliyetlerinde bir tasarruf şek¬ 
linde olacaktır. Üretim girdilerinde sağlansın bu tasarruf ise, ye¬ 

terli şartlar varolduğunda, serbest bırakılan girdilerin yeni üre¬ 

tim imkanlarına dönüştürülmesini mümkün kılacaktır. 

Kalkınma planları çerçevesinde hedeflerin ve prodüktif 

yatırımların dağılımı yanında, teknoloji üretimi ve transferine iliş¬ 
kin politikalar da titizlikle belirlenmelidir. Özellikle, yerli araş¬ 
tırma ve geliştirme çabalarının yönlendirilmesi, yabancı teknoloji¬ 
lerin seçiminde uygulanacak kriterler, aktarılan teknolojilere öde- 
neeek bedeller, ithal teknolojilerin asimilasyonu ve bunların daha 
ileri seviyede teknoloji üretimine katkısı önem taşımaktadır. 
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2. TEMKL KAVRAMLAR 

Teknolojiye ait meselelerin ülke içinde tartışılmaya 

başlanmasının fazla uzun olmayan bir geçmişi vardır. Son yıllarda, 

ekonomideki liberalizasyon eğilimleri, birçok üretim dalında görülen 
yüksek maliyetler ve talep yetersizliği ve nihayet uluslararası pi¬ 

yasalara daha geniş ölçüde yVnelmm zorunluluğu teknoloji kavramını 

günlük dilimize sokmuş ve yetersiz de olsa kamuoyunda belli bir bi¬ 

linçlenme prosesi başlamış görünmektedir. 

Teknoloji, belli bir mal ya da hizmet üretme biçimini 
ifade eder ve üretim için gerekli tüm bilgi ve tecrübeyi kapsar. 

I 

Bu anlamda, mamul teknolojisi, proses teknolojisi ve showhow'dan 

ayrı kavramlar olarak sözetmek mümkündür. 

Teknolojik gelişme, üretimin nicelik, nitelik ve verim¬ 

liliğinde arzu edilen iyileştirmeleri sağlamaya dönük sürekli bir 

oluşum ya da çaba olarak anlaşılabilir. 

Teknoloji Üretimi, belli bir üretim amacının gerçek¬ 
leştirilmesi için gerekli girdilerin ve girdi ilişkilirinin güve¬ 
nilir bir şekilde saptanmasıdır. 

Araştırma ve Geliştirme harcamaları, yeni mamul ve pro¬ 
ses teknolojilerinin üretilmesi ya da var olan teknolojilerin iyi¬ 
leştirilmesi amacıyla yapılan kaynak harcamalarıdır. 

Teknoloji transferi, teknoSkonomik karakterdeki bilgi 

ve tecrübenin firmalar, sektörler, bölgeler ve ulusal ekonomiler 
arasındaki hareket ni anlatır. 
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Bunlara, belki de, kendi araştırma ve geliştirme çaba¬ 

ları yanında, ücretli olarak belli bir nihai mamulü alarak bunun 

teknolojik sırlarını çözerek (reverse engineering) müşterisine satan 
özel kuruluşlar da eklenebilir. 

Genel olarak, kamu kuruluşları tarafından finanse edilen 

ya da yapılan araştırmalar temel araştırma niteliğinde olmakta veya 

ulusal önceliklerin gerektirdiği alanlara yönelmektedir. Özel kişi 
ve kuruluşların çabaları ise daha çok uygulamalı araştırma niteli¬ 

ğinde veya mamul ve proses geliştirme çabaları şeklinde olmaktadır. 

4. TEKNOLOJİ TRANSFERİ 

Teknoloji, ister ticari uygulama aşamasına gelmiş ol¬ 

sun, isterse patent, prototip veya laboratuvar çalışması halinde 

bulunsun, uluslararası piyasalarda diğer mamul ve hizmetler gibi alış¬ 

verişe konu olmaktadır. 

Uluslararası teknoloji transferinin çok büyük bir kıs¬ 

mı gelişmiş ülkeler arasında olmakta ve çoğunlukla patent lisansı bi¬ 

çiminde gerçekleşmektedir. Patent lisansı, patenti alınan buluşu imal, 
satma, kullanma haklarından bir ya da daha fazlasını kapsamaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelere yönelik teknoloji transferi ise daha çok 
ekipman ve tesisler, teknik yardım ve mühendislik hizmetleri ve 
knowhow anlaşmaları şeklinde olmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler 
hemen hemen sadece ticari ölçekte uygulanmış ve dsnenmiş, teknoloji¬ 
lerle ilgilenmektedir. 
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Teknoloji transferi aşağıdaki araçlar ile gerçekleşti- 
rilmektedir : 

a) Patent lisansı 

b) Knowhow anlaşmaları 

c) Teknik yardım ve mühendislik hizmetleri 

d) Ekipman ve tesisler 

e) Doğrudan yatırımlar (yabancı sermaye) 
f) Uzmanlar 

g) Teknik dokümantasyon 

Bunlara, resmen kabul edilmeyen fakat yaygın olarak 

başvurulan endüstriyel casusluğu da eklemek gerekir. 

Teknoloji transferi : 

a) Özel firmalar arasındaki temaslar 
b) Hükümütler arasındaki temaslar 

c) Kamusal ya da yarı kamusal teknoloji pazarlama örgütleri 

d) Ticari fuarlar ve teknoloji fuarları 

e) Özel teknoloji pazarlama firmaları 
f) Teknoloji Bankaları 
g) Uluslararası toplantılar, teknik yayınlar veya diğer 

duyurma ve tanıtma çabaları 

sonunda gerçekleşmektedir. 

Teknoloji transferi prosesinde lisansör ve lisansiye- 
ler farklı güdülerle hareket etmektedirler. Bu güdülerin iyi anla¬ 

şılması teknoloji transferi ile ilgili görüşmelerde büyük önüm taşı¬ 
maktadır. 
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Lisansör aşağıdaki amaçlarla hareket edebilir s 

a) Gelir elde etmek (royalti ve/veya peşin ödeme) 

b) Başka türlü giremiyeceği bir piyasaya lisans yolu ile 
girmek 

c) Geliştirdiği fakat kendisinin kullanmadığı bir tekno¬ 
lojiden yararlanmak 

d) Teknolojinin kullanımı ile ilgili kritik hammaddeleri, 
komponentleri, hizmetleri satmak 

e) Yabancı ülkelerde çalışmanın riakini azaltmak 

f) Güçlü bir lisansiyenin sahip olduğu pazarlama imkan¬ 
larından yararlanmak 

g) Çapraz lisans yoluyla ihtiyaç duyduğu teknelojileri 
almak 

h) Belli bir firmaya ortak olmak ya da firmayı satmak 
için teknolojinin de aktarılması zorunluluğu 

i) Patent hakları ile ilgili bir uyaşmazlığı çözümlemek 

Lisansiye ise, esas itibariyle, teknik veya ticari des¬ 

tek aramaktadır. Lisansiyenin güdüleri şu şekilde belirtilebilir s 

a) Hedef aldığı bir üretim amacını gerçekleştirmek 

b) Denenmiş ve başarısı kanıtlanmış bir tekmeleji atmak 
c) Kendi araştırma ve geliştirme çabalarıma destek sağlamak 

d) Güçlü bir lieansörün adından ve sürekli teknolojik des¬ 
teğinden yararlanmak 

e) Rekabet gücünü ve kar marjlarını yükseltmek 
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BÖLÜM II : ÖNERİLER 

1. BİLİNÇLENME İHTİYACI 

Teknoloji ve teknolojik karakterde enformasyon üretimi 

ve kullanımı dünya ölçüsünde gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. 
Son yıllarda uluslararası ticaret akımlarındaki yeni eğilimler, pi¬ 

yasa paylarındaki değişmeler, ticaret savaşları ve politik planda 

görülen sürtüşmeler teknolojik üstünlük kavr«mı üzerindeki tartış¬ 

maların güncelliğini arttırmış bulunmaktadır. 

Şüphesiz, teknoloji politikası konusunda arzu edilen 

hedeflere varılması, ilgili mekanizmaların geliştirilmesi ve tek¬ 

nolojik değişimden beklenen yararların elde edilmesi kolaylıkla 

ve kısa sürede gerçekleşecek bir olay değildir. Bu proses, bizde 

son yıllara kadar minumum yönlendirme ile yürümüş ve sonuçta bu ül¬ 

ke bundan önemli ölçüde zarar görmüştür. 

Bu durumun oluşumuna katkıda bulunan bazı nedenler 

şunlardır : 

a) Türk yatırımcısı ve işadamı teknolojik gelişmenin sü¬ 
rekli bir proses olduğunu yeterince kavrayamamış ve bir fabrika kur¬ 

mak ve bunu işletmekle işin bittiğini sanmıştır. 

b) Uzun yıllar izlenen ithal ikamesi ve yüksek gümrük du¬ 

varları politikası içeride tembel ve sadece iç pazara dönük, ihracat 
ile minimum ölçüde ilgilenen bir sanayi yapısını ve onu sürdüren sa¬ 

nayici tipini yaratmıştır. 
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c) Haklı nedenlerle de olsa, fiziki üretim miktarına ve¬ 

rilen aşırı önem kalite ve servis unsurunu ikinci plana itmiş ve 
firmalar uyguladıkları mamul ve proses teknolojilerinde iyileştir¬ 

melere gitmeye gerek görmemişlerdir. 

d) Endüstriler arasındaki girdi-çıktı ilişkilerine gere¬ 
ken önem verilmemiş, birbirini bütünlemeyen teknoloji transferi iş¬ 

lemlerine dayalı hızlı bir sanayileşme, uluslararası ticarete aktif 

bir şekilde katılamayan ama hakim vasfı dışa bağımlılık olan bir 

ekonomik yapı oluşturmuştur. 

e) Iç piyasalardaki yüksek yatırım karlılığı oranları yer¬ 
li sanayicinin teknoloji transferi alanındaki yetersiz bilgisi ve 

pazarlık gücü ile birleşince, yararlılığı tartışılır pek çok tekno¬ 

loji ithal edilmiş ve ithal edilenlerin de asimilasyonu yetersiz 
ölçüde gerçekleşmiştir. 

f) Bilim adamı ve araştırıcı personel yetiştirilmesinde 
tutarlı politikalar izlenenemiş ve beyin göçü önlenememiştir. 

g) iktisat, işletmecilik ve mühendislik eğitimi veren üni¬ 
versitelerde teknoloji faktörünün üretim ve ekonomik kalkınma ile 

ilişkisi yeterli düzeyde ele alınamamıştır. 

Son birkaç yıldır ihracat konusunda yaratılan bilinçlen¬ 
menin sağladığı olumlu sonuçlardan ders almak ve benzer bir ulusal 

çabayı teknoloji konusunda da harcamak gerekmektedir. Brezilya, Gü¬ 

ney Kore, Tayvan gibi "yeni endüstrileşmiş toplumlar" olarak tanım¬ 

lanan ülkelerin ihracat hamlesine 1960 larda başladıklarını ve bu 
ülkelerde 1970'li yılların teknolojik gelişimin bir numaralı önce¬ 
liğe sahip olduğu yılları oluşturduğunu hatırlamalıyız. 
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Üstelik, sanayileşme süresi içinde Türkiye artık maki- 
na, ekipman, tesis gibi teknoloji biçimlerinden çok knowhow ithali¬ 
ne kaymakta ve bu ise teknoloji alanındaki bilinçlenmenin önemini 

arttırmaktadır. 

Bilinçlenme kampanyası aşağıdaki alanlarda yoğunlaş¬ 

tırılabilir. 

a) Ekonomik gelişme ile ilişkili olarak teknolojik geliş¬ 
me önceliklerinin forraülasyonu 

b) Üretim prosesinde teknoloji girdisinin önemi ve tek¬ 
nolojik değişimin sürekliliği 

o) Araştırma ve geliştirme çabalarının önemi, hedefleri 
ve örgütlenmesi 

d) Teknoloji seçiminin önemi, teknoloji ithalinden maksi¬ 
mum yararı sağlamanın zorunluluğu 

e) Teknoloji-kalite-ihracat ilişkileri 
f) Teknolojik gelişmeyi hızlandıracak kurumsal yapının 

ve mekanizmaların belirlenmesi 

Kısaca, 80'li yıllar "Teknoloji On.vılı" ilan edilmeli 
ve bu yönde bilinçli ve tutarlı bir kamyanya başlatılmalıdır. (Dün¬ 

ya piyasalarındaki payı gittikçe azalan Ingiltere'de 1982 yılı Tek¬ 

noloji Yılı" olarak kabul edilmiştir.) 

2. TEKNOLOJİ üretimi 

Teknoloji üretimine yönelik yerli araştırma ve geliş¬ 
tirme çabaları ile ilgili olarak aşağıdaki hususların sağlanması 
önem taşımaktadır: 



- 196 -

a) Teknoloji üretimi açısından önçelikler saptanmalı, doğ¬ 
rudan üretimde kullanılabilir ve/veya satılabilir nitelikte teknolo¬ 
ji üretimi amaç alınmalıdır. 

b) Kamu sektörü kuruluşlarına tahsis edilen araştırma ve 
geliştirme amaçlı fonların kullanımı denetlenmeli, bu fonların amaç¬ 
larına uygun şekilde kullanmayan ya da teknoloji üretemeyen kuruluş¬ 
lara fon aktarılmamalıdır. 

c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ortak araştırma ve 
geliştirme teşebbbüsleri desteklenmeli, öncelikli alanlarda kamu 

fonlarından özel kuruluşların da yararlanma imkanları ele alınma¬ 
lıdır. 

d) Özel sektörün araştırma ve geliştirme çabalarını teşvik 
edecek araçlar geliştirilmelidir. 

e) Teknoloji üretimine dönük bireysel çabaların yönlendi¬ 
rilmesi ve desteklenmesi için TÜBİTAK bünyesinde düzenlemelere gidil¬ 
meli, bireysel çaba ile yaratılan teknolojilerin ticari ölçekte uy¬ 
gulanabilir hale getirilmesi için gerekli destek hizmetler sağlan¬ 
malıdır. 

f) Teknoloji üretimine önemli katkıları olan kamu persone¬ 
li maddi olarak ödüllendirilmen, patent haklarının sağlayabileceği 

gelirlerden bunların da yararlanması düşünülmelidir. 

g) Araştırmacı bilim adamı yetiştirilmesine önem verilmeli 
ve varolanların da tutulmasına çalışılmalıdır. 
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h) Patent mevzuatı günün şartlarına uygun hale getirilme¬ 

li ve Sınai Mülkiyet Dairesi ıslah edilmelidir. 

i) Teknolojik karakterde enformasyonun dağıtım sistemle¬ 

rinin geliştirilmesine önem verilmeli, ücretsiz dağıtım politikasi 

terkedilmelidir. 

j) Yurtiçinde üretilen teknolojilerin tanıtılması ve bun¬ 
lardan azami yararın sağlanması için İstanbul'da her yıl "Teknolo¬ 
ji Fuarı" düzenlenmeli, teknoloji ödülleri konulmalı ve yurtiçi tek¬ 
noloji alışverişi teşvik edilmelidir. 

k) Kamu kaynaklı teknolojilerin yurtiçi ve dışında pa- 

zarlanması ele alınmalı ve sadece,bu iş ile görevlendirilecek ayrı 

bir bölüme TÖBİTAK bünyesinde yer verilmelidir. 

ı) Yabancı teknoloji fuarlarına firma ya da kuruluş bazın¬ 

da olmasa bile, tek bir stand ile toplu olarak iştirak, edilmelidir. 
(Bu fuarlardan en önemlisi olan TECHB3C örneğin üniversitelere ücret¬ 

siz stand vermektedir.) 

m) Yerli teknolojilerin pazarlanmasmda yurtdışındaki tek¬ 
noloji bankalarından yararlanılmalıdır. Bu teknoloji bankalarından 
en önemlileleri olan Amerikan firmaları Dr. Dvorkovitz and Associ¬ 

ates ve Control Data Worldtech, Inc. dünya ölçüsünde teknoloji pa¬ 
zarlamakta ve bu hizmetleri için ücret talep etmemektedirler. 
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3. teknoloji transferi 

Gelişmiş veya gelişmekte olsun, istisnasız tüm ülkeler 
teknoloji transferi prosesine aktif olarak katılmaktadırlar. Özellik¬ 
le gelişen ülkeler açısından teknoloji transferi İM temel amaca hiz¬ 
met etmelidir. 

a) Sanayileşmeyi hızlandırmak 

b) Teknoloji birikiminine katkıda bulunularak seçilmiş 
alanlarda teknolojik gelişmeyi hızlandırmak 

Teknoloji transferi olayı, yabancı sermaye dışında, 

kamu otoriteleri tarafından bir bütün olarak ele alınmamış, bu alan¬ 

da değişik politikalar uygulanmış ve yatırımcılara teknoloji seçimin¬ 

de rehber olacak kurallar ve mekanizmalar geliştirilememiştir. 

Teknoloji transferi politikası ile ilgili olarak alın¬ 

ması gereken bazı önlemler ve atılması gereken adımlar aşağıda özet¬ 
lenmektedir : 

a) Teknoloji transferi öncelikli sektörlere ve endüstri¬ 
lere yöneltilmelidir. Politik amaçlı teknoloji transferleri (Rusya 
tarafından kurulan bazı tesisler, uçak sanayii, nükleer enerji sant¬ 
ralı) makul bir seviyede tutulmalı, maliyet fayda dengesi gözetilme- 
lidir. Yine politik karakteri ağır basan büyük çaplı teknoloji trans¬ 
ferlerinde yerli muhteva oranını başlangıçta maksimize etmeye çalı¬ 
şılmalıdır. 
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b) Ülkenin teknolojik yeteneklerinin tam bir enva teri ya

pılmalı, yurtiçinde varolan teknolojilerin ithali önlenmeli ve siyah 
beyaz TV camı örneğinde olduğu gibi, onikiye beş kala yapılacak tek

noloji transferlerine izin verilmemelidir. 

c) Yatırımların teşviki için kullanılan fonlar un fabri

kası, tuğla fabrikası gibi, yatırımlar yerine, geliştirilmesi zorunlu 
endüstrilere yöneltilmelidir 

d) Teknoloji transferinin tüm yönleri konusunda uzmanla

şacak ve özellikle lisans anlaşmalarının incelenmesi, gerekli değişik

liklerin yapılması ve onaylanması ile görevlendirilecek tek ve bağım

sız bir kuruluş oluşturulmalıdır. 

Halihazırda birçok ülkede bu tür kuruluşlar faaliyette 

bulunmaktadır. Aşağıda bazı örnekler verilmektedir. 

National Institute of Industrial Property-BREZILYA 
CONITE-PERU 

National Registry of Technology Transfer-MEKSİKA 

Technology Transfer Board-FILIPINLER 

Technolog Transfer Center-GÜNEY KORE 
National Ofice of Industrial Property-NIJERYA 

Bu tür Teknoloji Transferi Kurumlan’nm temel fonksi
yonları aşağıda özetlenmektedir : 

aa) Yabancı teknolojilerin bulunması ve seçimine rasyonel 
bir yaklaşımı teşvik etmek 
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f) Lisans anlaşmalarını onaylayan kamu otoritelerinin ye¬ 
tersiz incelemesi sonucu, yapılan knowhow anlaşmalarının çoğunun ger¬ 

çekte kritik laıowhow'ı kapsamadığı farkedilememiştir. Türk lisansiye- 

ler knowhow paketinin ne olduğunu ve nasıl açılması gerektiğini öğ¬ 

renememiş veya bildiği halde dikkate almamış ve sonuçta knowhow'ın 
tam ve eksiksiz olarak satmalıaması yerine knowhow lisansı ile yeti- 

nilmiştir. Dışa bağımlılığı ve döviz harcamalarını arttıran ve tek¬ 

nolojik birikime çok az katkıda bulunan bu tür knowhow anlaşmaları 
önlenmelidir. 

g) Farklı teknolojilerin uluslararası piyasalarda farklı 
fiyatları olacağı kabul edilmeli ve ödeme şartları konusunda aşırı 

sert bir politika izlenmemelidir. Aksi takdirde, geçmişte olduğu gi¬ 
bi, ya üstün nitelikli teknolojilerin ithali zorlaşacak ya da lisan- 

sörün talep ettiği ve fakat kamu otoritelerinin izin verdiği miktarları 

aşan kısımlar gayrikanuni kanallardan veya makina-ekipman bedelleri¬ 

ne bindirilerek yurtdışına transfer edilecektir. 

h) Transfer ediıen teknolojilerin bedelleri ile ilgili 
olarak, mümkün olan durumlarda ve ölçüde aynı ödeme şekillerine de 

(countertrade) yer verilmesine çalışılmalıdır. 

i) - Genel olarak lisans mevzuatı ve onay için Şunulan li¬ 
sans anlaşmalarının inceleme ve onay prosedürü, kriterler ve süreler 

vb açık olarak saptanmalıdır. Nihai karar kesin olarak belirtilecek 

bir süre içinde verilmeli ve lisansiyeler başka çarelere başvurmak 
zorunda bırakılmamalıdır. 



- 203 -

j) Lisans anlaşmasını sunan özel ya da kamu firmasını al¬ 
ternatif teknolojiler ve lieansörleri de yeterli ölçüde araştırmaya 

zorlamak üzere, lisans müracaatı safhasında, bu alternatif teknoloji¬ 

ler ve liaan3Örler ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve temaslar 
hakkında da kapsamlı bilgi istenmelidir. 

k) Onaylanan ya da uzatılan lisans anlaşmaları ile ilgili 
olarak, anlaşmanın taraflı, transfer edilen ya da yenilenen teknolo¬ 

jinin niteliği, süre ve ödeme şartlarını kapsayan bilgiler Resmi 

Gazete'de yayınlanmalıdır. Bu bilgiler uygulanan politikalar konusun¬ 

da da örnek teşkil edecek ve muhtemel lisans iyelerin gerçekçi bir yol 

izlemelerine yardımcı olacaktır. 

ı) Türkiye'den teknoloji satışını hızlandırma konusu ele 
alınmalı ve özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarlarına başlamış olan 

teknoloji ihracını genişletici politikalar saptanmalıdır. Bu amaç¬ 

la, özellikle kample tesisler kurulması ve ortak yatırımlara gidil¬ 
mesine önem verilmelidir. 

m) Makina ve ekipman bazlı teknolojilerin yurda ithali denet 
isnmeli, marka enflasyonu önlenmeli, kritik alanlarda ithalatçı fir¬ 

malara servis ve bakım hizmetleri sağlama zorunluluğu getirilmeli 
ve makul bir süre içinde bu hizmetlerin sağlanamadığı makina ve ekip¬ 

man yurda sokulmamalıdır. 

n) Sadece yerli tüketim amacına dönük ticari marka lisan¬ 

sına ve gerçek amacı marka lisansı olan zahiri knowhow anlaşmalarına 
izin verilmemelidir. 

4. TABAKÇI SERMAYE 

Türkiye son yıllarda yabancı sermayeye karşı,en azından 
onlar açısından, daha olumlu bir tutum takınmaya başlamış ve çeşitli 
teşvik tedbirleri ile yabancı sermayeyi çekmeye çalışmıştır. Bu nis- 
beten rasyonel yaklaşım yanında, geleneksel hayalci veya duygusal 
bakış açımız da devam etmiş, davul-zurna çalınarak yabancı sermaye 
beklenmiş ve sonuçta yeni yabancı sermaye girişimleri beklenenin 
çok altımda kalmıştır. 
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Üstelik, hiçbir sağlam baza dayanmayan "Japon teknolojisi 
artı Türkiye hedef Avrupa piyasaları" ya da "Batı teknolojisi artı 

Arap sermayesi artı Türkiye hedef Arap piyasaları" gibi gerçekçi 
olmayan formüllerden medet umulmuştur. Bu arada, yakın geçmişte ya¬ 
şayan istikrarsız ortam ve garantisiz ticari borçların tasfiye şek¬ 

li de yabancı sermaye girişlerini olumsuz olarak etkilemiştir. 

Yabancı sermaye olgusu, herşeyden önce, akılcı ve gerçek¬ 

çi bir yaklaşımı gerektirir. Türkiye'de yabancı sermayeye sağlanan 

kolaylıkların tümü hatta daha fazlası yabancı sermaye bekleyen diğer 

ülkelerce de sağlanmaktadır. Türkiye'nin bu yönden cazip olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Teşvik tedbirleri gereklidir ama tek baş¬ 
larına yeterli değildir. İkinci olarak, yabancı sermayenin nereye 

niçin gittiğini dikkatle incelemek gerekir. Özellikle çok uluslu 

şirketlerin yönlendirdiği yabancı sermaye akımları konusunda iki 
temel gözlemde bulunulabilir. 

a) Yabancı sermaye üç farklı piyasaya farklı amaçlarla gir¬ 

mektedir. 

aa) Elindeki illeri teknolojiyi değerlendirmek ve yüksek pi¬ 
yasa potansiyelinden yararlanmak üzere gelişmiş ülkeler piyasalarına 
girmek 

bb) Artan teknoloji ihtiyacına cevap vermek, gittikçe gelişen 

yerli piyasadan, yerli endüstrinin yeteneklerinden ve ihracat gücün¬ 

den yararlanmak üzere yeı . endüstrileşmiş ülkeler piyasalarına girmek 

(Bu gruba "offshore" imalat amacıyla yapılan yatırımlar da sokulabilir.) 
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b) Yabancı sermaye, önce gelişmiş piyasalara ve sonra coğ¬ 
rafi ve politik nedenlerle yakın çevresine konsantre olmaktadır. Aşa¬ 
ğıda Tablo 1 de, 1977 yılı itibari ile A.B.D. doğrudan yatırımları 

ve bunlardan elde edilen gelirler nisbi olarak verilmektedir. Yatı¬ 

rımların coğrafi dağılımı yanında yatırım karlılığı oranlarındaki 

farklılık da dikkat çekicidir. 

Tablo 1 : 1977 A.B.D. DOĞRUDAN YATIRIMLARI VE GELİRLER 

Ülkeler Yatırımlar (%) Gelirler (/») Gelir/Yatırım ($) 

Gelişmiş Ülkeler 

Batı Avrupa 42,2 37,6 11,1 
Kanada 24,3 18,2 9,3 
Japonya 3,1 3,0 12,1 

Avusturalya,Yeni 
Zelanda,G.Afrika 5,4 4,5 10,3 

TOPLAM 75,0 63,3 10,5 

Tablo 1 : 1977 A. B.D. DOĞRUDAN YATIRIMLARI VE GELİRLER 

Ülkeler Yatırımlar (f°) Gelirler (#) Gelir/Yatırım ($) 

Gelişen Ülkeler 

Latin Amerika 18,2 15,6 10,7 

Ortadoğu 2,4 11,3 -

Diğer Asya ve 
Pasifik 3,6 6,2 21,7 

Diğer Ülkeler 5,6 3,6 26,4 

TOPLAM 25,0 36,7 21,6 

Kaynak s "U.S. Direct Investment Abroad, 1977," 
U.S. Dept.Of Commerce, Nisan 1981. 
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Güneydoğu Asya'da başta Güney Kore, Tayvan, Tayland ve 
Singapur olmak üzere, komşu ülkelerde yabancı sermaye ve teknoloji 
transferi açısından kilit rolü Japonya oynamaktadır. Japonya'nın 
teknoloji ihracatının yarısı bu ülkelere olmaktadır. Güney Kore'nin 
teknoloji ithalatının 2/3 ü Japonya'dan sağlanmaktadır. Japonya'nın 
bu bölgedeki nüfuzu öylesine yaygındır ki, "Batı'ya yetişme" sloga¬ 
nı ile yola çıkan Japonya'ya komşusu olan ülkeler "Japonya'ya yetiş¬ 
me" sloganı ile cevap vermektedirler. 

Dolayısıyla, Türkiye gerek büyük çapta imalat teknoloji¬ 
sinin transferi gerekse doğrudan yatırımlar açısından gelişmiş ül¬ 
keler yönünden henüz önceliğe sahip değildir. Avrupa'da yabancı ser¬ 
maye halen, ‘klasik pazarların dışında, çoğunlukla İspanya, Portekiz 
ve İrlanda'ya akmaktadır. 

Mamafih, bazı objektif şartların oluşmasının da etkisiyle 

bir kıpırdanma başlamış gibi görünmektedir. Yabancı sermayenin önçü 
birlikleri olan yabancı bankalar yerli piyasaya girmeye başlamışlar, 

politik risk açısından Türkiye'nin durumu iyileşmiş, ülke ekonomisi 

kendi kendini disipline etme gereğini anlamış ve geliştirilen tutar¬ 

lı politikaların ve istikrar ortamının devam edeceği yönünde bir eği¬ 

lim oluşmuştur. Yabancı sermaye açısından Türkiye belki de "yeni 

endüstrileşmiş ülkeler" kategorisine yaklaşmaktadır. Bugün için gi¬ 
rişler, esas itibariyle, petrol ve madenlerin değerlendirilmesi ama¬ 

cıyla olmaktadır ve bu bir 6üre daha böyle devam edecektir. (Garan¬ 
tisiz ticari borçların tasfiyesi yoluyla gerçekleşen ve çoğunlukla 
portföy yatırımı ve sermaye artışları şeklinde olan girişleri ihti¬ 

yatla karşılamak gerekir. DPT verilerine göre, Ocak-Ağustos 1982 

denemi içinde izin verilen 141 milyon dolarlık girişin 79 milyon do¬ 

larlık kısmı garantisiz ticari borçlar ile ilgilidir ve 59 milyon 
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dolarlık kısım ise portföy yatırımı ve sermaye arttırımı şeklinde 

olmuştur.) İkinci olarak, halen faaliyette bulunan yabancı serma¬ 
yeli firmaların genişletme ve yenileme yatırımlarında hızlanma ola¬ 

caktır. Üçüncü olarak, özellikle, Avrupa kaynaklı yabancı sermaye 
girişlerinin olacağı ve bunların çoğunlukla imalat sanayiine ve kıs¬ 
men tarım bazlı sanayilere yöneleceği söylenebilir. Turizm endüstri¬ 

sine önemli ölçüde yabancı sermaye girişi beklemek ise gerçekçi de¬ 
ğildir. 

Sonuç olarak, yabancı sermaye açısından şu önerilerde 

bulunulabilir: 

a) Yabancı sermaye konusunda geliştirilecek politikalar her- 

şeyden önce gerçekçi olmalı ve dünya üzerindeki doğrudan yatırımlar 
ile ilgili akımlar dikkatle izlenmelidir. 

b) Yabancı sermayeye halen sağlanan teşvikler yanında, kilit 

imalat sanayii dalları için gerekli çalışmalar yapılmalı ve bunların 
hangilerinde yabancı sermayenin öncelikle istendiği ve yabancı ser¬ 

mayenin bunlara ne zaman, ne' ölçüde ve nasıl çekilebileceği konusun¬ 

da gerçekçi politikalar saptanmalıdır. 

c) Yabancı sermaye akımlarının gayet objektif nedenlerle dünya 

yüzüne dağıldığı gerçeği gözden uzak tutulmamalı ve bu konuda duygu¬ 
sallığa yer verilmemelidir. Her yabancı yatırımcının rahat ve yüksek 

kar peşinde olmadığı, aksine serbest, istikrarlı, düşük riskli ve dı¬ 
şa açık ve uluslararası piyasalarda aktif bir rol oynamaya azimli bir 

ekonominin-daha düşük kazanç oranları sağlasa bile-.yabancı sermayeye 
daha cazip geldiği unutulmamalıdır. 
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a) Yabancı sermaye konusunda tek bir yetkili merci politi¬ 
kası sürdürülmeli, inceleme prosesi hızlandırılmalı, inceleme esas¬ 

ları ve süreleri açıklığa kavuşturulmalıdır. 

e) Elektronik, bilgisayarlar ve diğer yeni gelişen alanlarda 
bir kaç güçlü yabancı firma ya da firma grubu ile işbirliği yapıl¬ 
malı ve iç piyasa diğer tüm yabancı firmalara ve markalara kapatıl¬ 
malıdır. 

f) Yabancı firmaların yerli firmaları kısmen veya tamamen 

satınalmaları teşvik edilmeli, yabancı firmaların makul bir kar 

elde etmelerine imkan verilmeli ve aşırı ihracat oranları istenme- - 
melidir. 

g) Özellikle ilaç ve kimya sanayiinde yabancı ana finna ile 
Türkiye'deki kısmen veya tamamen sahip olduğu yerli firması arasın¬ 

daki ilişkiler incelenmeli, hammadde alışları ve fiyatları konusun¬ 

daki tartışmalarda ileri sürülen hususların ne derece doğru olduğu 

saptanmalıdır. Her halde, aktif maddelerin temininde alternatif ra¬ 

kip kaynaklar bulunması halinde, bu kaynaklara ne ölçüde başvurul¬ 
duğu, yerli firmanın patent altına alınmamış ve fakat ilgili proses¬ 
lerde kullanılan hammaddeleri de ana firmadan almak zorunda bırakı¬ 

lıp bırakılmadığı araştırılmalıdır. 

h) Türk firmalarının uluslararası piyasalara daha aktif bir 

biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla, Türkiye'den sermaye çıkış¬ 
ları yönlendirilmelidir. 

i) Teknolojik katkısı sınırlı da olsa, ihracata olumlu etkisi 
nedeniyle serbest bölgelerin kurulması konusu süratle sonuçlandırıl¬ 
malıdır. 
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5. DİĞER ÖNERİLER 

Üretimin teknolojik yapısı, şüphesiz, teknoloji üretimi¬ 
nin ve teknoloji transferinin etkisi yanında daha geniş hir sosyo 
ekonomik yapının ve onun gelişme dinamiklerinin bir sonucudur. Ka¬ 

mu otoriteleri ellerinde bulunan ve bazıları çok etkili olan mali 

ve ekonomik araçlar yardımı ile sadece doğrudan teknoloji politi¬ 

kasının oluşumunu etkilemekle yetinmemeli, aynı zamanda, teknolojik 

gelişmenin tempo ve yönünün belirlenmesinde payı olan diğer kavram 

ve mekanizmaları da manipüle ederek teknolojik gelişmeyi hızlan¬ 
dırmalıdırlar. Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyan 

uluslararası piyasalara daha yaygın olarak girme ve tutunma strate¬ 

jisinin başarısı, sağlıklı bir teknoekonomik yapı ve tatminkar bir 
yurtiçi rekabet ortamı olmaksızın sınırlı ve kısa süreli kalacaktır. 

Bu açıdan: 

a) Piyasalarda rekabet şartlarının oluşumunu bilinçli olarak 
ortadan kaldıran-tekelci ve oligopolist eğilimlerle mücadele edilme¬ 

lidir. 

b) Birçok imalat dalında görülen fiyat ve bölge/müşteri kar¬ 
telleri ile üretici firmaların ortak pazarlama şirketi kurmaları 

önlenmelidir. Üreticisi sınırlı mamuller ile ilgili devlet ihalele¬ 

rinde, bu ihalelerin paylaşılması ve rekabetin elimine edilmesi 

amacıyla üreticiler arasında yapılan işbirliği konusu üzerinde önem¬ 
le durulmalıdır. 

c) Yerli üreticiyi desteklemek amacıyla alman ithal yasağı 
tedbirinde selektif bir uygulamaya gidilmeli ve her halde ithal 
yasağı makul bir süre sonra kaldırılmalıdır. 
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d.) Özellikle sermaye gerekleri yönünden ilave girişlerin he¬ 
men hemen imkansız olduğu piyasalardaki halihazır üreticiler tedri¬ 

cen dış rekabete maruz bırakılmalıdır. 

e) Mamul standartlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar 
✓ 

hızlandırılmalı, standartlara uyumu denetleyen mekanizmalara işler¬ 

lik kazandırılmalı ve denetim sonuçlarının kamuya duyurulmasına özen 

gösterilmelidir. Her halde, kötü kaliteli mamul imalatçısının iyi 

kaliteli imalatçıyı piyasadan kovması ya da kUçük bir piyasaya kesimi 

ile sınırlanası yönttndeki eğilim ile mücadele edilmelidir, 
t 

f) Standardı olsun olmasın, yeni mamullerin piyasalara giriş¬ 
leri lisans, test7l&boratuvarlan ve diğer arteçlarla denetlenmeli 
kullanım güvenliği ve performans standartlarının karşılanması üze¬ 
rinde önemle durulmalıdır. 

g) Tüketicinin bilinçlersaesi ve korunması amacıyla ciddi adım¬ 

lar atılmalıdır. 

h) Sınırlı kaynaklara sahip olan küçük işletmelerin birleşme¬ 
leri ve şirketleşme teşvik edilmelidir. 
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ÇEVRE AÇISINDAN TEKNOLOJİ 

İnsanlar varlıklarını sürdürebilmek için doğayı ve doğal 

kaynakları kullanmak zorundadırlar. Bu kullanım sürecinde olumlu 
gelişmelerin yanısıra, kaynakların aşırı ve yanlış kullanımı sonu¬ 
cu doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratılması ve giderek insan var¬ 

lığının tehlikeye düşmesi de söz konusudur. İşte bu nedenlerle in¬ 
sanlar doğa ile olan ilişkilerini ve karşılıklı etkileşimlerini 

tanımlayarak kendileri için oluşabilecek olumsuz gelişmeleri önleme 

çabasına girmişlerdir. 

Çevre, canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdük¬ 
leri dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsur¬ 

larını, üreticiler (yani bitkiler), tüketiciler (yani hayvanlar) ye 
ayrıştırıcılar (yani bakteri ve mantarlar) ise biyolojik unsurları¬ 
nı oluştururlar. Doğada canlıların kendi aralarındaki ve fiziksel 

çevreleriyle olan ilişkileri canlıların sağlıklı gelişmesine olanak 

veriyorsa Doğal Denge sağlanmış demektir. Aksine bir durum ise bu 

dengenin bozulduğunu gösterir. Doğal dengenin diğer bir tanımı da 
Ekolojik Denge'dir. Doğal çevrenin fiziksel ve biyolojik unsurların¬ 

dan oluşan sisteme Ekosistem ve bu sistemi inceleyen bilim dalına 

Ekoloji yani Çevre Bilim denir. 

İnsanlar doğal kaynakları kullanarak ekonomik etkinliklerini 
sürdürürken, kendilerine doğal çevreden farklı bir çevre olan yapay 

çevreyi oluşturmuşlardır. Bu süreç içinde insan ve doğa arasındaki 
denge doğa aleyhine devamlı bozulmuştur. Doğadaki bu bozul ma giderek 
insanlar için olumsuz bir ortam yaratmakta ve ortaya çıkan sorunlar 
çevre sorunları olarak tanımlanmaktadır. 
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Özellikle son yu*yılda ekologik dengeyi süratle bozarak çev¬ 
re sorunları yaratan insan, bu sorunların kendilerine dönmesi ve 

sağlığını olumsuz yönde etkilemesi üzerine Çevre Bilincine varabil- 

miştir. Bu bilinçlenme ile yalnız ulusal düzeyde değil, uluslarara¬ 

sı düzeyde de çalışmalar başlatılmış ve işbirliği için Eylem Planla¬ 

rı hazırlanmıştır. 

Çevre sorunlarının oluşmasında temel neden, doğanın insan 
etkinlikleriyle ortaya ç*kan atıkları kendiliğinden giderme yetene¬ 

ğinin aşılmasıdır. Havajsuya ve toprağa verilen çeşitli atıklar 

doğanın bu üç temel unsurunun kimyasal, fiziksel ve biyolojik özel¬ 
liklerini bozmaktadır. 

Konuya ülkemiz açısından bakıldığında, gerek nüfusun genel 
anlamda büyük artışı, gerekse kalkınmada ilke olarak benimsenmiş 

olan, toplumlumuzun yanlış ya da doğal çevreye zarar verici bir tek¬ 

nolojiyi uygulaması ekolojik dengede telafisi mümkün olamayacak bo¬ 

zulmalara neden olmuştur. Sorumsuz ve denetimsiz endüstrileşmenin 
en açık örneklerini Haliç, İzmit, İzmir ve Gemin körfezleri kirlen¬ 
melerinde görebiliriz. 

Türkiye'de çevre konusu planlama kapsamı içinde çok yeni eie 
alınmakta olup, ilk kez Uçuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda bu 

kavram yer almıştır. 
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı genellikle insan yerleşme¬ 

leri, sanayi ve tarım uğraşları sonucu doğal çevrenin kirlenmesi- 
tcprak, su, hava kirliliği ve ekolojik dengenin Bozularak canlı 

yaşamın tehlikeye düşmesi olarak kendini gösteren çevre sorunlarının 

endüstrileşme ve kalkınmadan poyutlanmaksızm çözümünü ana politika 

olarak kahul etmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınışa Planında da çevre sorunlarının 
toplumsal değişim süreci ile birlikte çözüme kavuşturulması temel 

ilke olarak kabul edilmiştir. 

Ancak ülkemizde doğal çevrenin korunmasına, çevre kirlilik¬ 

lerinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik bir teknoloji siste¬ 

mi henüz geliştirilmemiştir. Bununla beraber Türkiye'de ne tip tek¬ 

nolojiler kullanıldığı, bunların çevreye ne tür ve ne şekilde zarar 

verdikleri bilinmezken yeni teknoloji politikaları geliştirmek so¬ 

runa çözüm getirmeyecektir. Bu konuda bir bilgi birikimi olmadığı 
gibi, çevreyi koruma kirliliklerin giderilmesi ve önlenmesine yöne¬ 
lik yapılan çalışmalar, araştırmalar ve varsa kullanılan arıtım 

teknolojileri konusunda da bilgi birikimi yoktur. 

Akılcı kaynak kullanımı ve çevreyi korumaya yönelik bir tek¬ 

nolojinin geliştirilmesi amacıyla ilgili ve sorumlu kuruluşlarca 

Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK, Nükleer Araştırma Merkezi, bazı KIT'ler, Akademik kuruluş¬ 
lar ve benzeri kuruluşlar öncelikle konuya ilişkin mevcuı bilgi 

birikimlerinin derlenmesinde yarar vardır. Bu bilgilerin derlenmesi 
yukarıda sözü edilen kuruluşlar arasında bir koordinasyonun sağlan¬ 

ması ile gerçekleşebilir. Bu anlamda Türkiye'de akılcı kaynak kulla¬ 
nımı konusunda, çevre koruma amacına yönelik en uygun teknolojilerin 
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seçimi böyle bir envanterden yola çıkılarak ve dünyada ki gelişme¬ 

leri izlemek ve hangilerinin ülkemiz için kullanılabilir olduğunu 

belirlemek yoluyla olabilir. 

Bunun yanısıra yalnızca belirli teknolojileri benimsemek, 

bunlar uygulansın demek, bu konuda politikalar geliştirip karar 
üretmekte bu teknolojilerin uygulamaya dönüştürülmesinde yeterli 

değildir. Bu tefcnolojilerin işler hale getirilmesi, uygulamaya dö¬ 
nüştürülmesi denetim mekanizmasını da beraberinde getirmelidir-. Bu¬ 

nun için de gerekirse etkin yatırımlar içeren yasal düzenlemelere 

gidilmesi söz konusu olabilir. 
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TÜRKİYE ODALAR BİRLİĞİ’NİN BİLİLI VE TEKNOLOJİ KONUSUNDAKİ 

GÖRÜŞLERİ : 

Bilim ve teknoloji ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin 
vazgeçilmez bir aracıdır. Devletin bilim eğitimindeki, etkinlik 

payı ve katkı derecesi özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından 
büyük önem taşımaktadır. Ancak Türkiye'de devletin bilim eğitimin¬ 

deki rolü ve katkısı tam bir verimlilik ve özlenen düzeye sahip 

değildir. Ekonominin kendi teknolojisini üreten ve geliştiren bir 

düzeye ulaşmasını sağlamak için devletçe ulusal bir bilim eğitimi 

politikası saptanmalıdır. Devletin bu konudaki asli görevi eğitim 

sisteminin kalitesini yükseltmektir. İlk eğitimden itibaren, eğiti¬ 
min bütün kademelerinde bilimsel davranışın öğretilmesi ve teşviki 

büyük önem taşır. Okullar ve araştırma merkezlerinin dünyadaki ben¬ 

zerleri ile sürekli bir haberleşme ve işbirliği sağlanarak, bilgi 

akımının sürekliliği gerçekleştirilmelidir. 

Sanayi, üniversite ve araştırma geliştirme faaliyetlerini 
yunüten kuruluşlar arasındaki ilişki düzeni tam bir verimlilik için¬ 

de değildir. Devlet araştırma geliştirme çalışmalarına önderlik 
ederek, Devlet Plânlama Teşkilatı aracılığı ile bilimsel çabanın 
teorik aşamada kalmasını önlemeli, uygulama alanına sokmalıdır. 
Özel sektörün de bu faaliyete katılması, üniversite endüstri iliş¬ 

kilerinin kurulması ile sağlanabilir. Devlet özellikle işbirliği ve 
koordinasyon konusunda bütünleyici ve düzenleyici bir rol üstlenme¬ 
lidir. 
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Teknolojinin .yaratılması kadar korunmuş3, tescili ve gelişii- 

ilmesi de önemli t: konudur. Bu düzenini sağlayan mevzuatın gunun 

koşullarına u,y,run hal o getirilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin tekno- 

oji politikası ile .knoloji ihtiyacı arasında tam bir uyumun sağ¬ 

lanması, değişen koşullara uyacak bir teknoloji politikasının yara¬ 

tılması konusunda da çalışmalaı- yapılmalıdır. 

Teknik eğitim müessescleri, gizliliği kalmamış teknolojileri 

uotararak yeni teknolojileri geliştirmek ve anlamak için gerekli 

emel bilgileri vermelidirler. Teknolojinin geliştirilmesi ve trans¬ 

feri açısınaan dünyacaki en son te.-aıik literatürün taranması, ter¬ 

cümesi ve dağıtımı buyuk faydalar sağlayacaktır. Devlet bu konuda 
üniversite öğretim uye ve yardımcılarından faydalanabilir. 

Gelişmiş ülkelerde bilinen fakat Türkiye'de bilinmeyen tek¬ 

nolojilerin transferi içuı yabancı mütehassısların çalıştırılması, 
fabrika ve fuar ziyaretlerinin arttırılması da büyük faydalar sağ¬ 

layacaktır. 

Teknolojinin ülke düzeyinde yaygın kullanımını sağlamak da 

önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Son yıllarda önem 

kazanan dışa açılma olayı nedeni ile, dış rekabetin, eğitimi ve yol 
gösterici rolü, teknolojinin uygulanmasını yaygınlaştırıcı bir unsur 
olmaktadır. Türk ekonomisinde kalite ve standart konusu ne derece 

sistematik ve -.dâi uygulanırsa, teknolojinin yaygınlaşması o kadar 

kolaylaşacaktır. Bu nedenle bu iki konuda hizmet veren mevcut kuru¬ 

luşların düzenlenmesi ve etkin bir hale getirilmesi sağlanmalıdır. 
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Devletin teknoloji kullanımını yaygınlaştırmada kullanacağı 

önemli bir araç da bilgi ve tanıtım müesseseleridir. Ülke düzeyinde 
mevcut sesislerin hizmet yollarını ilgili sanayicilere duyurmak ve 

yeni gelişmelere ışık tutacak bilgileri yaymak bu konuda atılması 

gereken bir adımdır. Ayrıca sektörler bazında teknoloji tesbitleri- 

nin yapılarak yeterli niteliğe sahip uzmanlarca müteşebbislerin ay¬ 
dınlatılması sağlanmalıdır. 

Bunlar dışında devletçe alınması gerekli önlemler şunlardır: 

Araştırma geliştirme faaliyetleri politikasının açık¬ 
lıkla belirlenmesi, amaç ve araçların somut bir hale getirilmesi, 

Bilim eğitimi politikasının saptanarak okul içi ve dışı 
eğitimin gerçekleştirilmesi, 

- Teknoloji üretiminde plânlama ve koordinasyonu sağla¬ 
yacak resmi ve özel kuruluşların görev alacağı bir üst kuruluşun 
oluşt uruİması, 

Transfer edilen teknolojinin ülke şartlarına uygunluğu¬ 
nun sağlanması, 

- Üniversiteler ve bilim adam]arınca yapılan bilimsel 
araştırmaların tek elde toplanması. 



BİLİM-ARAŞTI RM A-TE KN Ol OJİ 
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ı. aiRiş 

Fiilim, araştırma ve teknoloji alanında yapılan çalış¬ 
maların teme] amacı ulusal kalkınmanın hızlandırılması için gerekli 

koşulları yaratmak, geliştirmek ve genel olarak insanlısın yaşam 
düzeyinin yü seltil meşine katkıda bulunmaktır. 

Bilim, araştırma ve teknoloji alanında gelişmiş ülke¬ 

lerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklılığın günden güne 
arttığı gözlenmektedir. Halen kalkınmış ülkel=rde yapılan araştır¬ 

ma geliştirme çalışmaları dünyada yapılan araştırmaların $ 95'ini 
oluştururken, dünya nüfusunun 4 70'ini teşkil eden kalkınmakta olan 

ülkeler bu çalışmaların ancak $ 5'ini gerçekleştirmişlerdir. Geliş¬ 
miş ülkelerin bilim ve teknoloji alanında yaptıkları araştırma ve 

geliştirme harcamaları GSMH'larının $ 2-3'ü dolayında iken geliş¬ 
mekte olan ülkelerde bu oran $0.2-0.3 dolayındadır. Gelişmekte olan 

ülkemizde ise çok daha yüksek olması gereken bu oran $ 0.18 dolayında 
kalmıştır. Aynı şekilde gelişmiş ülkelerde 10.000 kişiye düşen araştı 

rıcı sayısı 22-45 arasında değişirken ülkemizde 10.000 kişiye ancak 
0.6F kişi düşmektedir 

Gelişmiş ülkeler, bilim ve teknoloji üzerindeki etkin 

kontrolları sayesinde güçlenmiş ve ülkelerinde üretimi arttırıp, 
yaşam düzeyini yükseltmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkın¬ 
masında da ana sorumluluk bu ülkelerin kendilerine düşmektedir. Bu 
ülkeler bilimsel, ekonomik ve diğer alanlarda öncelikle kendilerine 
ve kendi kaynaklarına güvenmek, ulusal bağımsızlığı kuvvetlendirmek 
ve her türlü ulusal sorunlarına çözüm ararken bağımsız olarak karar 
vermek zorundadırlar. 
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Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin az gelişmişlikten 
kurtulmasında önemli noktalardan biri tüm kaynakların etkin bir 

denetim altına alınması ve zaten kıt olan kaynakların yeni gerek

sinimler yaratmaya yönelik olarak değil de ülkenin öncelikli gerek

sinimlerini karşılamaya, ve dışa bağımlılıktan kurtulmayı sağlayacak 

kritik alanlarda yoğunlaşmaya yönelik olarak kullanılmasıdır. Büyük 

önem taşıyan diğer bir konu da ulusal kalkınma planlarının bir parçasını 

oluşturan kapsamlı ve tutarlı bir bilim ve teknoloji politikasının saptan

ması ve ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmada etkin bir araç olarak 
kullanılmasıdır. 

Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de 

ekonomik sistemin bilim ve teknoloji talebini kendiliğinden oluştu
racağı varsayımı bilim ve teknolojinin gelişmesini kısıtlamıştır. 

Esasen ulusal ve sektörel düzeylerde, yerli bilim ve teknoloji üre

timine ve yerli teknolojiye dayanan mamul ve hizmetlere olan talebin 

oluşturulması, canlandırılması ve teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Bilim ve teknoloji politikası oluşturulurken, ülkenin bilimsel ve 

teknolojik potansiyelini-arzını-arttırmanın yanında, ulusal araştırma 
geliştirme talebini de canlandırmak hedeflenmelidir. 

Dlusal bilim, araştırma ve teknoloji potansiyelinin gelişti

rilmesinde maddi kaynaklar kritik rol oynamaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerde maddi kaynakların kısıtlı oluşu, bilim ve teknoloji ala
nına istenilen hedeflere ulaşılmasını sağlayabilecek kritik düzeyin 

çok altında kaynak ayırılmasma neden olmaktadır. Ülkemizde de göz
lenen bu durumu düzeltmek için bilim ve teknoloji faaliyetlerine 
ayrılacak maddi kaynakların arttırılmasını ve mobilize edilmesini 

sağlayacak ikilemlerin alınması ve ulusal ve uluslararası düzeylerde 

bazı mekanizmaların kurulması gerekmektedir. 
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TUrkiye gibi gelişmekte olan bir ülke bilim, araştırma ve 

teknolojiyi ulusal kalkınmada etkin bir araç olarak kullanmak 

durumundadır. Türkiye, kalkınma hedefleri doğrultusunda bilimsel 

ve teknolojik faaliyetlerin teşrik edilmesini, planlanmasını, 

bütçelenmesini, koordinasyonunu ve yönetimini kapsayan bir 
ulusal bilim ve teknoloji politikası oluşturmalı ve bu politikaya 

işlerlik kazandırmak için gereken örgütlenmeyi ulusal düzeyde 
gerçekleştirmelidir. 

2. TÜRKİYE'NİN BÎLİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ SİSTEMİNE 
İLİŞKİN SORUNLAR VE ÖNERİLER 

Kalkınma planlarında, bilim, araştırma ve teknoloji 
alanında ana amaçlar ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda belir¬ 

lenmiş ve bunun için çeşitli önlemler önerilmiştir. Ancak bu amaç¬ 

lara istenilen düzeyde erişilememiş olduğu gözlenmektedir. Burada 

ana sorun bilim, araştırma ve teknoloji politikasının temel ilkeleri¬ 

nin somut olarak saptanmamış olması ve bilim, araştırma ve teknoloji 

sisteminin etkin işleyişi için gerekli olan para, insangücü, bilgi ve 
örgütleşme gibi öğelerin yeterince sağlanamamış olmasıdır. 

Ulusal sistemin bir parçası olan bilim, araştırma ve tekno¬ 

loji sistemini ulusal politikalar,eğitim sistemi ve ekonomik sistem 
yakından etkilemektedir. Bu etkileşim şematik olarak şu şekilde gös¬ 
terilebilir: 
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Aşağıda bilim, araştırma ve teknoloji sistemine ilişkin sorun¬ 
lar, bu sistemin ulusal politikalar, eğitim sistemi ve ekonomik sis¬ 

tem ile ilişkileri çerçevesinde ele alınarak belirlenmeye çalışılacak¬ 
tır. 

2.1. Sorunlar 

2.1.1. Eğitim Sistemine İlişkin Sorunlar 

i) Eğitim ve bilim, araştırma ve teknoloji sistemi içinde 
görev yapan araştırıcılar ve bilim adamları uluslararası 

bilim adamı pazarı dikkate alındığında yeterli maddi ve 

mesleki olanaklara (Ücret, laboratuvar, yayın, bilgisa¬ 
yar vb.) sahip değildirler. 

ii) Organizasyon ve yönetim bozukluklarından ve yönlendirme 
eksikliğinden dolayı bilim adamı ve araştırıcılar ve¬ 
rimsiz kullanılmakta ve ulusal bilim, araştırma ve tek¬ 
noloji sistemi içinde yerlerini bulamamaktadırlar. 

iii) Yukarıdaki iki paragrafta belirtilen nedenler sonucu 

yetişmiş bilim adamı ve araştırıcılar ülkede tutulamamak- 
ta ve beyin göçü önemli bir sorun olmakta, ve bu kişile¬ 
rin yetiştirilmesi için kullanılmış kaynaklardan bekle¬ 
nilen yarar da elde edilememiş olmaktadır. 
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iv) Lisans-üstü, doktora ve sonrası eğitimin maddi getirisi 

külfetine oranla yetersiz kalmaktadır. Bunun sonucu ola¬ 

rak bu tür çalışmalar nitelik ve nicelik olarak yetersiz 

düzeydedir. 

v) Eğitim sistemi araştırma kuruluşlarının olanaklarından 
yeterince yararlanamamakta, aynı şekilde araştırma kuru¬ 

luşları da eğitim sisteminde yer alan yetişmiş ve yetiş¬ 
mekte olan insangücünden yeterince yararlanamamaktadır. 

vi) Gelişmiş ülkelerin bilim, araştırma ve teknoloji alanın¬ 

daki birikimlerinden faydalanmak ve ilerlemeleri takip 

edebilmek için en ucuz yol bu ülkelerin bilimsel ve 

teknik yayınlarından faydalanmaktır. Yabancı dil öğrenim 

olanakları yetersiz olduğundan yabancı dilde yayın takibi 
yaygın değildir. 

vii) Eğitim sisteminin sağladığı eğitim, bilim, araştırma ve 

teknoloji sisteminin gereksinimlerine paralellik göster¬ 

memektedir. Eğitim sistemi araştırma yapmaya yönelik 

analizci ve yaratıcı kişiler yetiştirememekte daha zi¬ 

yade öğrenici ve uygulayıcı kişiler yetiştirmektedir. 

2.1.2. Bilim, Araştırma ve Teknoloji Sistemine İlişkin Sorunlar 

i) Bilim, araştırma ve teknoloji sistemi, ekonomik sistpm 

ve eğitim sistemleri arasında kalkınma hedefleri ve ulu¬ 

sal politikalar doğrultusunda kt ..rdinasyon sağlanamamış¬ 

tır. Bilim, araştırma ve teknolc i konusu ayrı bir sekt 
olarak düşünülerek, kalkınma planlarında bu konuda yer 

almış olan ilke ve tedbirleri uygulamaya aksettirebilee■ 

ve koordinasyonu sağlayacak Ener i, Tarım vb. sektör uz- 



man gruplarına benzer şekilde bu konuda DPI bünyesinde 
bir sektör uzmanları grubu oluşturulamamıştır. 

Bilim, araştırma ve teknoloji sisteminin genel ve sektö- 
rel düzeyde araştırma-geliştirme ve teknoloji faaliyet¬ 

lerine yönelik temel hedef ve stratejileri somut olarak 

belirlenmemiştir. 

Araştırmalar belirgin temel hedef ve stratejilere yönelik 

olarak ve belirli bir araştırma-geliştirme programı çerçe¬ 

vesinde yapılmadığı için birbirinden bağımsız ve dağınık 

çalışmalar halinde olmaktadır. Bu durum kaynak israfına 

yol açtığı gibi araştırma sonuçlarının yararlılığını da 

olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bilim, araştırma ve teknoloji sistemine yeterli düzeyde 

maddi kaynak ayrılmamakta, ayrılan kaynaklar yararlı 

sonuçlar almak için gereken kritik düzeyin çok altında 
kalmaktadır. A-G harcamalarının artış hızının kalkınma 

hızından büyük olması gerektiği halde bu sağlanamamıştır. 

Bilim, araştırma ve teknolojinin gelişmesinde ve yaygın 

olarak izlenmesinde önemli rol oynaması gereken Türkçe 

teknik ve bilimsel kaynaklar ve yayınlar da çok yetersizdir. 

Ülkede araştırma bilinci tam olarak gelişmemiş olup, 

araştırma talebi zayıftır. Özel sektör denenmiş ve hemen 
kullanabileceği teknolojiyi yurt dışından paket halinde 

almayı tercih etmektedir. Kamu kuruluşları ise kaliteli 
ve ucuz mal üretmek için teknolojilerini geliştirme, yeni 
teknolojilere girme, yönetim düzeylerini geliştirme konu¬ 
sunda herhangi bir baskı altında değildir. Diğer bir 
deyişle rekabete açık değildir, aşırı sübvansiyon gör- 



mektedir. Fiyat, kalite ve teknoloji konularında he¬ 

defleri de yoktur ve sonuç olarak araştırma talebi de 

oluşmamaktadır. 

Ekonomik sistemin iç yapısı araştırma gereksinimini 
oluşturmadığından, araştırma harcamaları için fonlar 

ayrılmamıştır. 

Ekonomik sistemin hemen uygulamaya koyabileceği araştır¬ 

malar ve teknoloji üretimi yok denecek düzeydedir. Bilim, 

araştırma ve teknoloji sistemi uzun süreli araştırma 

sonuçlarını beklemeye tahammülü olmayan ekonomik sis¬ 

temin hemen kullanabileceği teknoloji paketlerini ge¬ 

liştirememektedir. 

Yeterli düzeyde araştırma talebi ile karşılaşmayan 

araştırma geliştirme potansiyeli olan kuruluşlar araş¬ 

tırma konularını kendi önceliklerine göre saptamakta¬ 

dırlar. 

Ekonomik Sisteme İlişkin Sorunlar 

Ekonomik sistem bilim, araştırma ve teknoloji sistemin¬ 

den gelen bilgi ve teknolojinin öztimsenmesini ve uygu¬ 

lanmasını sağlayacak organizasyona, yapıya ve kaynaklara 
sahip değildir. Dolayısıyla araştırma sonuçlarının 

ekonomide uygulanma oranları düşüktür. 

■Fsknoloji üretimi açısından öncelikler saptanmamış 
teknoloji üretimi aaaçlanmamıştır. 
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İÜ) 

iv) 

v) 

Vi) 

vii) 

viii) 

2.2. 

2.2.1 

Kamu kaynaklı teknolojileri*1 yurt içinde ve yurt dı¬ 
şında pazarlanması amaçlarunamıştır. 

Patent Mevzuatı günün şartlarına uygun hale getiril¬ 

memiştir. 

Teknoloji transferi kuruluş düzeyinde yapılmakta ve 
bazı durumlarda aynı teknoloji ülkeye mükerrer olarak 

tranfer edilmektedir. 

Teknoloji transferi, merkezi bir denetimden yoksundur. 

Birbirinden farklı ve aralarında yeterli koordinasyon 

bulunmayan kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. 

Teknoloji transferi öncelikli sektörlere ve endüstri¬ 

lere yöneltilmemiştir. 

Teknoloji transferinin tüm yönleri konusunda uzmanlaşacak 

ve özellikle lisans anlaşmalarının incelenmesi, gerekli 

değişikliklerin yapılması ve onaylanması ile görevlen¬ 
dirilecek tek ve yetkili bir kuruluş oluşturulamamıştır. 

Öneriler 

Genel 

Bilim , araştırma ve teknoloji sisteminin, etkileşim 

içinde olduğu eğitim sistemi ve ekonomik sistemle uyum¬ 
lu olarak ve kalkınma hedef ve stratejileri paralelinde, 

işlerlik kazanması için bu sistemleri bir tüm olarak 

yönlendirecek ulusal politikalar saptanmalıdır. Ulusal 
politikalar ekonomik sisteme belirli hedefler verirken, 

eğitim sistemi ile bilim ve teknoloji sistemine de, eko¬ 
nomik sistemin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve hız¬ 

landıracak hedefler vermelidir. 



- 228 -

Ulusal politikalar ile her Uç sistemi yönlendirmede kulla¬ 

nılabilecek belli başlı mekanizmalar şunlardır: 

a) Ekonomik Sistemi Yönlendirme Mekanizmaları 

. Uzun ve orta vadeli teknolojik hedefler 

(fiyat, kalite, yönetim düzeyi geliştirme, teknoloji 

geliştirme, yeni teknolojilere girme vb.) 

. Araştırma fonları ve teşvik tedbirleri 

(kamu kuruluşları için araştırma fanları, özel sektör 

için teşvik vb.) 

b) Bilim, Araştırma ve Teknoloji Sistemini Yönlendirme 
Mekanizmaları 

. Uzun vadeli bilimsel ve teknolojik hedefler 

(öıerji, Deniz Bilimleri vb. ve bor teknolojilerini 

geliştirme v.b) 

. Alt yapı geliştirilmesi için maddi kaynak 

. Uzun vadeli, geniş kapsamlı, ulusal ve teknoloji üreti¬ 
mine yönelik A-G projeleri (Yüksek pırın Dizaynı vb.) 

c) Eğitim Sistemini Yönlendirme Mekanizmaları 

. Nitelik ve nicelikleri ile uzun vadeli eğitilmiş insangücü 
hedefleri 

. Alt yapı geliştirilmesi için maddi kaynak. 

Bilim, araştırma ve teknoloji sistemi, eğitim sistemi ve 

ekonomik sistemin kendi aralarındaki etkileşim arz ve talep 
kuralları çerçevesinde işlemelidir. Ulusal politikalar bu 
işleyişi hızlandırıcı ve güçlendirici önlemleri almalı ve 
olanakları yaratmalıdır. 
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Bilim, araştırma ve teknoloji eğitim ve ekonomi sistemle¬ 
rinde alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir: 

2.2.2.Eğitim Sistemine İlişkin Öneriler 

i) Bilim adamı ve araştırıcılara yeterli maddi olanaklar 
sağlanmalıdır. Bu kişilerin malî düzeyi mümkün olduğunca 
uluslararası normlara yaklaştırılmalı, en azından ulusal 
normlara göre özendirici bir düzeye çıkartılmalıdır. 

ii) Master, doktora ve doçentlik tezi gibi çalışmalardan uy¬ 
gulamalı olanlar ekonomik sistemden kaynaklanan gerçek 

problemlere yönelik olarak yapılmalıdır. 

iii) Yüksek öğrenimin ilk yılı bilimsel ve teknik alanda geçerli 
bir yabancı dili öğretmeye yönelik olmalıdır. 

iv) Yurt dışında yayınlanan bilimsel dergilere katkıda bulunul¬ 

ması ve yapılan kongre ve sempozyumlara katılınması destek¬ 
lenmelidir. 

v) Bilimsel orta* yaratmak, araştırma bilincini geliştirmek 
ve yapılan araştırmaların sonuçlarının yaygınlığını ve 
kalıcılığını sağlamak için Türkçe yayınlar desteklenmelidir. 

vi) Uhiversite ve yüksek okul öğrencilerine belirli bir mesleki 
veya bilimsel eğitim süresi içinde araştırma kuruluşlarında 

staj yapma olanakları sağlanmalıdır. 

2.2.3-Bilim, Araştırma ve Teknoloji Sistemine İlişkin Öneriler 

i) Bilim, araştırma ve teknoloji sistemi, ekonomik sistem 
ve eğitim sistemleri arasında kalkınma hedefleri ve ulusal 

politikalar doğrultusunda koordinasyon sağlanmalıdır. 
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Bu amaçla, ekonomi, eğitim ve bilim, araştırma ve tek¬ 

noloji sistemlerinde, dağınık ve temel hedef ve stratejisi 
belirtisiz bir şekilde süre gelen bilimsel ve teknolojik 

araştırma faaliyetlerinin kalkınma hedefleri doğrultusun¬ 

da planlanmasını, teşvik edilmesini, bütçelenmesini, 

finansmanını, koordinasyonunu ve yönetimini gerçekleştirecek, 

yaptırım gücü olan, bir kurumsal yapı (DPT ve TÜBİTAK 
ortaklaşa olarak, vb.) oluşturulmalıdır. 

ii) Bilim ve teknolojinin herhangi bir alanında yapılacak 
çalışmalar, bu alan için geçerli kritik düzeyin üzerinde 

yapılmalı ve saptanacak önceliklere göre belirli alan¬ 
larda yoğunlaşılmalıdır. Bu öncelikli alanlar ulusal 

kalkınmaya katkıları, mevcut teknoloji birikimi ve po¬ 

tansiyeli değerlendirilerek saptanmalı ve yapılacak 

araştırmalar için gerekli maddi kaynaklar sağlanmalıdır. 

iii) Bilim ve teknoloji sisteminin temel hedef ve politikalara 
göre etkin bir biçimde yönlendirileb ilme s i için devlet 

desteğinde çeşitli araştırma kuruluşlarının işbirliği ile 

gerçekleştirilecek güdümlü projeler (örneğin petro-kimya 
tesisleri dizaynı, yüksek fırın dizaynı gibi) oluşturul¬ 
malıdır. 

iv) Bili* ve teknoloji alanında yönetim kapasitesi gelişti¬ 

rilmeli, araştırma-geliştirme yönetimi alanında tecrübeli 

insangücU yetiştirilmelidir. 

v) Bilimsel ortamı geliştirmek ve araştırıcı ve bilim adam¬ 
ları arasındaki iletişimi arttırmak amacıyla mesleki ve 

bilimsel derneklerin kurulması, gelişmeleri ve uluslar¬ 

arası benzer kuruluşlarla iletişimleri desteklenmelidir. 
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vi) Sosyo-ekonomik alanda da araştırmalar yapılmalıdır. 

Örneğin, ekonomik sistem ve bilim araştırma ve teknoloji 
sisteminin gereksinimlerine uygun eğitim ağacını ger¬ 

çekleştirmek için araştırma yapılmalıdır. 

vii) Özel sektörün araştırma faaliyetleri teşvik edilmelidir. 
Örneğin araştırma harcamaları vergilendirme açısından 
kâr-zarar tablolarında masraf kalemi olarak gösterile¬ 

bilmelidir. Ayrıca kredi, teknoloji transfer izni vb. 

isteklerde bulunan kuruluşların yeterli araştırma-geliç¬ 

tirme altyapısına sahip olması aranmalıdır. 

viii) Kamu kuruluşlarının bütçelerine araştırma fonları koyul 
malı ve bu fonların başka amaçla kullanılmaması sağlan»* 
malıdır. Sektörel bazda araştırma fonlarının kurulması ve 

özel sektör kuruluşlarının da desteğinin sağlanması dü¬ 

şünül eb il in ir. 

ix) Yönetim-bilişin sistemleri, maliyeti düşürme, kaliteyi 
yükseltme ve yatırım planlaması gibi konularda sektörel 

ve firma ilteeylerinde araştırmalar desteklenmelidir. 

x) Araştırma amaçlarının uygulanmaya konulması için teşvik 
tedbirleri getirilmeli, uygulama için gereken fonlar, 

kredi vb. sağlanmalıdır. 

xi) Araştırma-geliştirme politikalarını saptayacak kurum- 

larda araştırma sonuçlarını kullanacak ve uygulayacak 
kesimden de temsilcilerin yer alması gerekir. 

xii) Araştırma kuruluşları öncelikle teknoloji üretimine 

ağırlık vermeli ve ekonominin gelişme yönlerini gözönüne 
alarak gelecekteki teknoloji taleplerini karşılamaya 
yönelik araştırmalar yapmalıdırlar. Teknoloji üretimi 
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laboratuvar aşamasından yatırım aşamasına kadar tüm 

ayrıntıları kapsamalı, kamu ve özel sektör yatırımcıla¬ 

rının kısa sürede yatırıma dönüştürebileceği yerli tek¬ 

noloji paketleri oluşturulmalıdır. 

2.2.4.Ekonomik Sisteme İlişkin Öneriler 

i) Ekonomik sistemde yer alan her sektöre ve gerekirse bu 

sektörde yer alan her kuruluşa (kamu veya özel) genel 
olarak veya ürettikleri ürünlerle ilgili kalite, mali¬ 

yet, teknoloji, yönetim geliştirmesi veya planlamaya 
yönelik hedefler (veya zorlayıcı tedbirler) verilmelidir. 

ii) Ekonomik sistemde yer alan kuruluşlarda teknoloji üreti¬ 
mi amaçlanmalı ve öncelikleri saptanmalıdır. 

iii) Ekonomik sistemde yer alan kuruluşlarda teknoloji tama- 
feri ve özümsanmeoi ile ilgili araştırmalar aranmalıdır. 

iv) Kuruluşların, araştırma, yapma, yapılan araştırmaları 
uygulama kapasiteleri geliştirilmelidir. 

v) Paket teknoloji ithalatı kısıtlanmalı, teknoloji paket¬ 
leri açılarak teknoloji parçalar halinde alınmalı, ve bu 
parçalardan yurt içinde üretilme olanağı olanların yurt 
dışından alınması önlenmelidir. 

vi) Aynı veya benzer teknolojilerin çeşitli kuruluşlarca 
ayrı ayrı transferi önlenmeli, herhangi tir kuruluşun 
transfer ettiği teknolojiden diğer kuruluşların da yarar¬ 
lanması sağlanmalıdır. 

vii) Teknoloji üretimi, transferi, özümsenmesi, yayılması ile 
ilgili tek ve yaptırım gücü olan bir kuruluş oluşturul¬ 

malıdır. 
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3. KURUMSAL YAPININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

3.1. Genel 

DPT tarafından hazırlanmış olan kalkınma planlarında bilim, 

araştırma ve teknoloji konularında ilkeler ve tedbirler 

saptanmış ve bunlar planlara yazılmıştır. 

Bugüne kadar alınan ilke kararlarının ve tasarlanan tedbir¬ 

lerin bir ölçüde yeterli olduğu ancak bunların uygulamaya 

yansımasında önemli eksiklikler ve çelişkiler olduğu da bir 
gerçekfir. 

Uygulamanın planlarda öngörüldüğü gibi olmamasının temel 
nedenleri ise; 

i) DPT içinde bilim, araştırma ve teknoloji konusunun sahipsiz 
kalması, diğer bir deyişle direk ve sürekli ilgili bir 

sorumlu merciin bulunmaması, 

ii) Bilim, araştırma ve teknoloji konusuna yeterli önemin 
verilmemesi, 

iii) Konu ile ilgili olarak kurulmuş olan kurumsal yapının yap¬ 

tırım gücü olmayışı ve yeteri ölçüde maddi kaynaklardan 
yoksun oluşu, 

olarak sıralanabilir. 

Türk bilim, araştırma ve teknoloji politikasının formel ola¬ 

rak oluşturulmasını ve uygulamaya konulmasını sağlayacak bilimsel, 
yaptırım ve yürütme gücü olması gereken kurumsal yapının (bu özellik¬ 

leri bünyesinde taşıyan TÜBİTAK'ın DPT'nin veya bunların ortaklaşa 
oluşturabileceği, veya bir başka şekilde, örneğin bir "Bilim ve 

Taknoloii Bakanlığı" olarak, düzenlenecek kurumsal bir yapının) 
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yeniden düzenlenmesine ilişkin öneriler bu bölümde yer almaktadır. 

3.2. Kurumsal Yapının Sahip Olması Gereken Genel Nitelikler 

Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikasına ilişkin so¬ 

runların çözümüne yönelik olarak getirilen önerileri gerçekleştirmek 
için kurulması gereken kurumsal yapı bazı temel niteliklere sahip 

olmalıdır. Bu nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

3.2.1.Kurumsal Yapının Dinamik İşlerliği 

Ülkenin bilimsel ve teknolojik yapısı ile planlarda yer 

alan kalkınma hedef ve stratejileri birbirleri ile yakından ilgilidir 

ve birbirlerini karşılıklı olarak etkilemektedir. Hedef ve stratejiler 

ekonomik sistemin zaman içinde değişik yapıya kavuşması ile değişmekte 
ve dinamik bir yapı göstermektedir. Bu yapı ile etkileşim içinde olan 

bilim ve teknoloji sistemi de dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. 

Bilim, araştırma ve teknoloji sistemi dinamik bir yapıya 
kavuşturulmadıkça, diğer bir deyişle kalkınma hedef ve stratejileriyle 
uyum ve paralellik sağlayacak bir çalışma düzeni içinde olmadıkça, 

ekonomik sistemden bağımsız ve bu sisteme yeterli düzeyde faydalı ol¬ 
mayan bir işleyiş içine girebilir. 

Bu durumda, kurumsal yapı da, bilim, araştırma ve tekno¬ 
loji sisteminin dinamik olma Özelliğini koruyacak dinamik bir işlerlik 

içinde olmalıdır. Kurumsal yapının dinamik bir işlerlik içinde olması¬ 
na etkinlik kazandıracak önemli mekanizmaların kurulması gerekmekte¬ 

dir. Bu mekanizmalar şunlardır: 
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i) Bilgi ve İstatistikler 

Bilim, araştırma ve teknoloji sisteminin işleyişini 

ve Bu sistemin etkileşim içinde bulunduğu diğer sistem¬ 

lerle birlikte işleyişinin gözlenmesini sağlayacak bilgi 

ve istatistiklerin neler olabileceği saptanmalı ve tutul¬ 

malıdır. 

ii) Değerlendirme Kriterleri 

Bu işleyişi değerlendirecek belirgin ve etkip değerlendirme 
kriterleri saptanmalıdır. 

iii) İşlenmiş Bilginin Karar Vericilere Ulaştırılması(feedback) 

Yine bu işleyişi belirlemeye, değerlendirmeye ve yeni 

kararlara ışık tutacak işlenmiş bilgiler karar vericilere 

ulaş tırılmalıdır. 

3.2.2. Kurumsal Yapının Bilim ve Teknoloji Sistemini Kontrolü 

Bilim, araştırma ve teknoloji sistemini saptanmış hedeflere 

yöneltmek, etkin çalışmasını sağlamak ve sistemin etkileşim içinde bu¬ 
lunduğu diğer sistemlerle olan ilişkilerini istenilen düzeyde tutmak 

için kurumsal yapı bilim ve teknoloji sistemini kontrol edebilmelidir. 

Kurumsal yapının bilim ve teknoloji kontrol edebilme ve yönlendirebilme- 

sini sağlayacak mekanizmalar şunlardır: 

i) Kontrol Parametreleri 

Bilim ve teknoloji sistemini kontrol etmede ve yönlendir¬ 

mede gerekli kontrol parametreleri kümesi bulunmalıdır. 
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ii) Kontrol Parametrelerinin Değerleri 

Bu kontrol parametreleri için uygun kantitatif değer¬ 
ler belirlenmelidir. 

iii) Etkinliğin Ölçülmesi 

Kullanılan kontrol parametrelerinin ve bu parametrelerin 

aldıkları değerlerin sistem üzerindeki etkinliği, değer¬ 

lendirme kriterleri kullanılarak ölçülmelidir. 

iv) Kontrol Parametrelerinin ve Değerlerinin Yeniden Belir¬ 
lenmesi 

Sistem üzerindeki etkinliğin ölçülmesi sonucu, kontrol 

parametreleri ve değerleri gereken şekilde yeniden be¬ 

lirlenmelidir. 

4. SONUÇ 

Türkiye'nin bilim, araştırma ve teknoloji sisteminin 

eğitim ve ekonomik sistemlerle (kamu, özel, askeri) ilişkilerini 
koordine edecek, bilim, araştırma ve teknolojiye ilişkin temel 

hedef ve stratejileri kalkınma planları doğrultusunda belirleyecek, 
bilimsel, yaptırım ve yürütme gücü olması gereken kurumsal tir ya¬ 

pının, (varolan DPT, TÜBİTAK gibi kuruluşların ortaklaşa oluşturabi¬ 

leceği veya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı vb. olarak düzenlenecek bir 

kurumsal yapının) yeniden düzenlenmesi öncelikli öneri olarak benim¬ 

senmiştir. 
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Esasen, ekonomik sistem ve eğitim sistemi ile, çok yönlü 

olarak iç içe olan bilim, araştırma, ve teknoloji sisteminin faali¬ 
yetinin yönlendirilmesini sağLamaya yönelik olarak oluşturulması 
önerilen kurumsal yapının var dan diğer kurumsal yapılarla (bakan¬ 
lıklar, bakanlıklara bağlı araştırma kuruluşları, kamu iktisadi ku¬ 
ruluşları ve bunlara bağlı araştırma birimleri, çevre müsteşarlığı, 

TÜBİTAK, Atom Enerjisi Kurumu DPT vb.) olan .ilişkilerinin nasıl 
olacağı, aynı düzeydeki kuruluşlar arasında yaptırım gücünün nasıl 

oluşturulacağı önemli bir sorun teşkil edecektir. 

Öte yandan önerilen kurumsal yapının iç organizasyonunun 
nasıl olacağı, görevleri, sorumlulukları ve yetkilerinin mümkün 

olduğunca ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekebilecektir. 

Öneri benimsendiği takdirde, konunun Devlet Bakanlığı, DPT 
ve TÜBİTAK tarafından bir araştırma projesi olarak ele alınması 

mümkün olan alternatiflerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi önce¬ 
likle gerçekleştirilmesi gereken bir iş olarak benimsenmektedir. 
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