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3 , BİLİM VE ARAŞTIRMA 

3.1., GİRİŞ VE İLKE 

Bilim ve araştırma, sadece bilim adamlarının ilgi ve 
iştigal alanı olduğu dönemden günümüze çok geniş bir kapsamda, 
sosyal, ekonomik, kültürel ve politik düzeyde karar-verme meka¬ 
nizmasını gittikçe artan bir hızda etkileyen bir etken olarak 
gelmiş bulunmakta ve ülkenin kalkınma sorunlarının çözümünde 
bir araç olma niteliğine erişmiş bulunmaktadır. Kalkınma stra¬ 
tejisine esas olacak kararların ve bu kararlar3.n verilmesinden 
sorumlu bulunan değişik hiyerarşideki mercilerin kararlarını 
oturtacakları temelin sağlamlığındaki payı tartışılmayacak ka¬ 
dar kesin ve önemli olan bilim ve araştırmanın nitelik ve nice¬ 
liği yönünde de karar verme mekanizmasının oluşturulması ve bu¬ 
nun ülke kalkınmasındaki yeri, kaçınılmaz bir şekilde bilim ve 
araştırma politikasının şekillendirilmesi ve uygulanması zorun- 
luğunu ortaya koyar. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planlarda bilim ve araştırma 
alanında ana ilkelerin memleketin kalkınma hedeflerine yöneltil¬ 

miş olmasına ve bunun için tedbirlerin önerilmiş bulunmasına 
rağmen, arzulanan düzeyde amaçlara erişilememiş olunması ve il¬ 
kelerle uygulama arasında büyük bir açığın ve boşluğun mevcudi¬ 
yetinin devam edişi Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde soruna da¬ 
ha etkin bir açıdan ve çok somut olarak yaklaşmayı zorunlu kıl¬ 
maktadır. 

Bu sebeple Komisyonumuz esas amaç kabul ettiği bilim ve 
araştırmanın ülkenin kalkınma hedeflerine yönelmiş olması ilke¬ 
sinden hareket ederek problemi ele almayı uygun bulmuştur. 



3.2» YÖNTEM 

Türkiye’deki genel araştırma ve bilgi üretme sürecinin 
yukarıda belirtilen ilke ışığında ihtiyaçlar ve bunları karşıla¬ 
yacak kaynakların tam tespiti ve aralarında tam dengenin kurula¬ 
bilmesi birbirleri ile ilişki ve etkilerinin somut ve nicesel 
olarak ifadesi ile mümkün olabilir, ihtiyaçların ve kaynakların, 
tespiti ve bunların karşılaştırmalı analizi ise bilim ve araş¬ 
tırma girdilerinin (input) ortak bir birim ile ifadelendir!İme- 
si ile objektif bir nitelik alabilir. Ancak böyle bir sistemli 
yaklaşımdır ki, ihtiyaçların ve heceflerin tam tespitini ve kay¬ 
nakların da bu hedefleri cevaplandıracak dengeli dağılımını 
etüd edebilmeyi mümkün kılabilir. Ayrıca bu şekildeki bir ana¬ 
liz, Kalkınma Planı modeli ile de bir paralellik kurma zorunda 
olduğundan, Beş Yıllık Planın sektörel ve parasal niteliği, ih¬ 
tiyaçların ve kaynakların sektörlere, dağılımı, ve crtak birimin 
de parasal ifadesi doğal bir sonuç gibi gözükür. Ancak elde mev¬ 
cut veriler ve hatta tahminler bu aşamada araştırma ihtiyaçları¬ 
nın sektörel dağılımını ve bunların karşılanması için gerekli 
harcamaları ve öncelikleri belirtebilmeyi imkânsız kılmaktadır» 
Bu sebeple, çalışmalarınızın ilk safhasında satırlar halinde 
ifade edebileceğimiz bilim ve araştırma sürecinin unsurları ile 
(örneğin : bilim adamı ve araştırıcı, yetiştirme, araştırıcı is¬ 
tihdamı, câri hizmetler, donatım ve mekân yatırımları) kolonlar 
halinde ifade edebileceğimiz sektörler arası ilişkiyi parasal 
bir tarzda ortaya koyabilmek mümkün olamamıştır» Eir zaman süre¬ 
si içinde Türkiye çapında yapılacak çalışmalar bu veri ve tah¬ 
minlerin elde edilebilmesi yönünde yoğunlaştırılmak zorunluğun- 
dadır. 

Bu veri yetersizliği ve tahmin imkânsızlığı karşısında. 
Komisyonumuz ikinci aşama olarak probleme parasal ve nicesel yak¬ 
laşımı daha sonraki çalışmalara bırakarak nitesel yönden yaklaş¬ 
mayı uygun bulmuştur. 



- 3 -

Bu yaklaşımda satırları : 

1. Araştırıcı insangücü ve bilim adamı yetiştirme 

2. Araştırma finansmanı 

3» Araştırma yönetimi 

olarak ve kolonları 

A) Akademik kesim 

B) Kamusal kesim 

C) Özel kesim 

şeklinde bir inceleme şeması içinde bu unsurların birbirleri 
ile ilişkileri ve her biri için» 

a? Mevcut durumun analizi 

b.i İhtiyaç ve hedeflerin belirtilmesi 

Co Tedbir tavsiyelerinin önerilmesi 

yöntemi ile nitesel bir analiz yolu seçilmiştir. Bu analizde 
ortaya konan fikir ve esaslar Komisyon üyelerinin görüş, tecrü¬ 
be ve düşüncelerinin bir ifadesidir ve bir yaklaşım metodu ola¬ 
rak gözönünde tutulmalıdır. Tıpkı parasal ve nicesel yaklaşım 
için yapılacak veri elde etme çalışmalarının da belirli bir sis¬ 
tematik dahilinde nitesel yön için de yapılması zorunluğu açıktır. 

3.3 o GENEL DURUM 

Bilim ve araştırma politikasının planlanmasında genel 
kalkınma planının bir yansıması olarak araştırma ihtiyacı ile 
araştırma kaynaklarının dengelenmesi anlayışından hareket edil¬ 
diği zaman, araştırma ihtiyacının gerek tüm olarak ve gerekse 
kesimler olarak belirtilmiş ve bunun araştırma talebi haline 
oluşturulmuş bulunmasının zorunluğu ortaya çıkar. Ancak bundan 



sonradır ki, bu araştırma talebinin ülkenin kalkınma hedefleri" 
ne ulaşmasında araştırma açısından yeterliliği veya yetersizliği 
tartışılabilir ve araştırma kaynaklarının bu talebi karşılamada¬ 
ki durumu incelenerek tüm açığın veya kaynakların dağılışındaki 
dengesizliğin giderilmesi gerektiği görülerek yeni bir denge 
kurmanın önerisi yapılabilir. 

Türkiye'de araştırma ihtiyacı kalkınma hedeflerinin 
beraberinde getirdiği ve nicesel ycnü açıklığa kavuşmamış büyük 
bir boyuttadır. Ancak bu ihtiyaç somut bir durum göstermediğin¬ 
den, tümü ile talep olarak ortaya çıkmamış bulunmaktadır. İlk 
iş araştırma ihtiyacının talep haline oluşturulmasını mümkün kı¬ 
lacak bir organizasyonun, bir yaklaşımın ele alınmasıdır. Tale¬ 
bin kendi kendine beliremediği içinde bulunduğumuz dönemde, ih¬ 
tiyacı talebe oluşturacak ve talebi tahrik edecek bir mekanizma¬ 
ya lüzum vardır. Bu mekanizma araştırma ihtiyacının bulunduğu 
çevrelerdeki mihrakları tahrik ederek talebi organize eder. An¬ 
cak talep organize edildikten sonradır ki, buna cevap verecek 
kaynakların organizasyonu mümkün olur ve taleple kaynak arasın¬ 
daki dengenin kurulması çalışmalarına geçilebilir^ 

3.4. BİLİM ADAMI VE ARAŞTIRICI INSANGÜCÜ 

3.4.1. AKADEMİK KESİM 

a. Bilim Adamı ve Araştırıcı İnsangücü İhtiyacı 

Üniversiteler ve yüksek öğretim kuruluşların¬ 
da gerek yetiştirici ve gerekse yetişici bakımından insangücü 
ihtiyacının Türkiye'nin kalkınması ve bu kalkınman:n hedefleri 
ile organik ilişkileri kurulmamış olduğundan, ülke ihtiyacının 
akademik kesime yansıması tam olamamış ve bu nedenle yüksek eği¬ 
tim kesiminde söz konusu ihtiyacı karşılayacak programlı bir 
örgütleşme kurulamamıştır. Bilim adamı ve araştırıcı insangücü 
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ihtiyacının gerçek nicese! ve nitese! durumunun bu insangücü ye¬ 
tiştirmenin en büyük kaynağı olan akademik kesime tam olarak 
ulaştırılması onun bu ihtiyacı karşılamak için yönlenmesini müm¬ 
kün kılacak bir temel olacaktır. 

b. Bilim Adamı ve Araştırıcı İnsangücü Yetiş¬ 
tirilmesi : 

Bu alandaki gör işler üniversite ve yüksek 
öğretim kuruluşlarında araştırma ve öğretim fonksiyonlarının ber¬ 
raklığa kavuşturulması ışığı altında belirtilmiştir : 

- Üniversite ve yüksek öğretim kuruluşları¬ 
mızda bilim adamı - araştırıcı - meslek 
adamı yetiştirme konusu ayrı yerler almamış 
ve bu durum üniversitelerimizin bilgi üret¬ 
me fonksiyonunu yeteri kadar yerine getire¬ 
meme sonucunu doğurmuştur. 0 kadar ki, te¬ 
mel bilimler dahi kendilerini meslek adamı 

yetiştirme yolunda bir baskının altında 
hissetmeye başlamışlardır. Bilim adamı ye¬ 
tiştirme politikasındaki bu aksaklığın hız¬ 
la giderilip konunun açıklığa kavuşturulma¬ 
sı zorunludur. Üniversitelerde bilgi üret¬ 
me fonksiyonunu ortaya çıkaracak ilkeler 
tespit edilmelidir. 

- Üniversite güçlerinin çok büyük bir kısmını 
öğretim almaktadır. Bu genel eğitim siste¬ 
mimizdeki aksaklığın doğal bir sonucudur. 
Üniversitelerimizde bu hususa çözüm arama 
yanında, orta öğretimdeki reform çalışmala¬ 
rının bu yönde de geliştirilmesi düşünülme¬ 
lidir. 



- Üniversitelerimiz araştırıcı ve bilim ada¬ 
mı yetiştirme bakımından entansif bir atı¬ 
lım yapmamıştır. Bu atılımın yapılmasını 
sağlayacak bir genel program bilim adamı 
ve özellikle araştırıcı yetiştirmede hızı 
arttırıcı bir ivme meydana getirebilir. 

- Araştırıcı eleman yetiştirme sisteminin 
ülke ihtiyac::ı ile bağıntısı kurulmamıştır. 
Bu bağın mutlaka kurulması zorunluğu vardır 

- Araştırıcı elemanın niçin ve neresi için 
yetiştirildiği belli değildir. 

Bilim Adamı ve Araştırıcı İnsangücü İstihdamı 

- Araştırma ihtiyacı talep haline dönüştürü- 
lemediği için, bir araştırıcı istihdam po¬ 
litikası belirememekte ve bu sebeple araş¬ 
tırıcı olarak yetişmeye karşı istek geliş- 
tirilememektedir. Halbuki üniversite öğre¬ 
tim elemanı olarak bilim adamı talebi orta¬ 

ya çıkmış bulunduğundan, bu alanda bir ye¬ 
tişme isteği daha açık olarak görülmektedir 
Yetişecek araştırma elemanlarına araştırma 
alanında istihdam imkânlarının mevcudiyeti¬ 
nin önceden gösterilebileceği bir ortamın 
yaratılması gerekmektedir. Araştırıcı arz 
ve talep eğrilerinin çakışmasının optimuma 
yaklaşması böyle bir ortamın belirmesi ile 
mümkün olabilir. 

- Araştırıcı yetişmesinin, Türkiye’nin kal¬ 
kınma çabasında çok büyük bir yeri bulundu¬ 
ğu açık olan araştırıcı istihdamı ile 
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karşılanamaması halinde, beyin göçü kaçı¬ 
nılmaz bir durum gösterecektir» Bu nedenle 
araştırıcı tüketiminin organizasyonu zorun¬ 
ludur» 

- Mevcut yasaların ve diğer mevzuatın getir¬ 
diği kayıtlar araştırma alanında ek eğitim 
yapan kimseyi teşvik edecek yerde adeta ce¬ 
zalandırmakta, kıdeminden kaybettirmekte, 
en azından durumuna bir ilâvede pek bulun¬ 
mamaktadır* Bu yasaların ve mevzuatın araş¬ 
tırıcı yetişmeyi teşvik edecek istihdam 
şartları yaratacak yönde yeniden gözden 
geçirilmesi gereklidir (Örneğin: 1416 sayı¬ 
lı Kanun, 1327 sayılı Kanunla değişen 657 
sayılı Kanunun 79. maddesi, 44$9 sayılı 
Kanunun yurt dışı için işleyen hükümleri¬ 
nin yurt içi için işlemeyişi v.b.). 

- Üniversite öğretim üyelerinin istihdamında 
sadece öğretim yapmayı, hem öğretim hem 
araştırma yapmayı veya yalnızca araştırma 
yapmayı mümkün kılacak ve bunun birinin 
diğeri karşısında eksik veya fazlalık gibi 
gösterilmesine meydan vermeyecek bir siste¬ 
min ve ortamın geliştirilmesinde fayda var¬ 
dır. Bu, araştırmanın nicelik ve niteliği¬ 
nin yükselmesine imkân verecek bir yaklaşım 
olabilir. 

3.4.2. KAMUSAL KESİM 

a. İnsangücü İhtiyacı : 

Kamu kesiminde plan uygulaması ile ilgili 
olarak araştırıcı ihtiyacının önemi çok açık olmakla beraber, bu 
ihtiyacın belirtilmesinin sübjektif ifadeler yerine objektif 
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verilere dayanması zorunludur» Özellikle yatırımcı ve uygulayıcı 
kamu kuruluşlarının günlük problemlerinin nedenlerine inen araş- 
tırmalan yapabilecek insangücü potansiyelinin ihtiyacı açık ta¬ 
lepler halinde oluşturulmalı ve araştırıcı ihtiyacının belirmesi 
kuruluşların sorumlularının kişisel ilgi veya ilgisizliği ile 
şekillenmemelidir. Kamu kuruluşlarındaki araştırma ihtiyacının 
ve bunun doğal bir sonucu olarak araştırıcı ihtiyacının nitese! 
ve nicesel yönü etraflı bir incelen e ve envanterle ortaya konul¬ 
malıdır. 

Yatırımcı ve uygulayıcı dairelerin yanı sıra 
değişik kuruluşların bünyesinde yer almış bulunan veya yer alma¬ 
sında yarar görülen araştırma laboratuar, kurum, enstitü, merkez 
v,b, mihrakların belirli bir projeksiyon içinde iştigal konuları 
ve bununla ilgili araştırıcı ihtiyaçları saptanarak tekerrürler 
ve açıklar önlenmelidir.. Bu suretle belirecek uzun vadeli araş¬ 
tırıcı ihtiyacı talep haline oluşturularak araştırmacı yetişmesi 
ve istihdamı planlanabilir. 

bc İnsangücü Yetiştirilmesi ; 

Kamu kesiminde araştırıcı yetiştirilişi sis¬ 
tematik bir tarzda olmayıp, belirli meslek sahiplerinin kamu araş¬ 
tırma kurumu ve dairelerinde konuları etrafında araştırma yapma¬ 
ları şeklinde oluşmaktadır. Bunun yanında üniversite veya yüksek 
okul sonrası eğitim için izin verilen veya görevlendirilen kamu 
personeli söz konusu edilebilir. Bu arada burslar ve teknik yar¬ 

dım programları dahilinde dış ülkelere eğitim, staj ve inceleme 
için eleman gönderilmesinin bir bütün programın bölümleri olarak 
ele alınması ve tahsislerin kalkınma hedeflerimizle paralel konu 

ve projelere tahsisini mümkün kılacak ve çevresini genişletecek 
bir sisteme kavuşturulmasına işaret etmekte fayda vardıre 
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Kamu kesiminde araştırıcı, yetiştirilişi ve 
bu araştırıcıların kuruluşlar bünyesinde sembolik vasfının özel¬ 
likle yatırımcı ve uygulayıcı teşekküllerde karar verme mekaniz¬ 
masına katkıda bulunucu ve yön verici hale getirilmesine çalış¬ 
mak ve bilgi alış verişi yolu ile işbaşında yetişmeye imkân ver¬ 
mek için de tazeleme kursları, seminerler v.sc yollarının arttı¬ 
rılmasına önem verilmelidir. 

Kamu kesiminde mevcut araştırma kurum, ens¬ 
titü ve laboratuarlarının uygulayıcı kuruluşlar için araştırıcı 
insangücü yetiştirmeleri yolunda eğitsel durumlarını geliştire¬ 
cek tedbirlerin alınmasında ısrarla durulmalıdır. 

c. İnsangücü İstihdamı : 

Kamu sektöründe istihdam bakımından araştır¬ 
ma işlerinde genellikle araştırma için özel bir eğitimden geçme¬ 
miş bulunan meslek adamlarının çalıştırılmakta oluşu ve bazı hal¬ 
lerde beliren yetersizlikler dolayısı ile icracı karar mercileri 
üzerinde gerekli etkiyi yapamamakta oldukları düşünülürse, araş¬ 
tırma alanlarında istihdam imkânları yaratılması sonunda niteli¬ 
ğin arzulanan düzeye yükselme durumları temin edilebilecektir. 

3,4.3. ÖZEL KESİM 

İhtiyaç, yetişme ve istihdam yönünden kamu ke¬ 
siminde beliren tablo özel kesim için de aynen görülebilmektedir. 
Bilhassa özel endüstride araştırma problemlerinin belirebilmesi 
sonunda ortaya çıkacak olan araştırıcı ihtiyacının ileriki dönem¬ 
lerde etkin olabilmesi için üniversitelerdeki akademik çalışma¬ 
lar ve tezler ile endüstrimizin problemleri arasında sıkı bir 
ilişki kurulmasının fayda ve zorunluğu açıktır. 

Ayrıca, yabancı sermaye yatırımlarında belirli 
sayıda yerli araştırıcı istihdamını şart koşan mevzuat değişiklik' 
leri üzerinde durulabilir. Böylece, know-howTa dayalı teknoloji 
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ithali yanında, bahis konusu teknolojinin Türkiye koşulları, kar- 
şısmdaki durumunu inceleyecek, araştıracak bir insangücü potan¬ 
siyelinin yetişmesine imkân verilmiş olur. 

3,5c ARAŞTIRICA. FİNANSMANI 

Genel olarak araştırma finansmanına eğildiğimiz zaman, 
harcamaların değişik sektörlerdeki gerçek durumları hakkında et¬ 
raflı bilgilere sahip olmamız gerekliliği ortaya çıkar. 3,.?.Bölü¬ 
münde ifade edilmeye çalışılan yöntem ile parasal bir model, bir 
matrix üzerinde değişik alanlarda ve sektörlerde araştırma har¬ 
camalarının dağılma durumu tespit edilerek bunun genel araştırma 
harcamasına göre oranı katsayılarla ifade edilebilir ve bu kat¬ 
sayıların ait oldukları sektör ve alt kesimlerdeki araştırma ih¬ 
tiyaç ve niteliği ile dengesi karşılaştınılarak hangi alanlara 
yetersiz ve nerelere gereğinden fazla harcama yapıldığı ortaya 
çıkarılarak araştırmaların fayda-maliyet münasebeti tartışılabi¬ 
lir. 

Ancak şimdiki halde bu harcama tahsislerinin hemen hiç¬ 
bir kesimde açık ve sarih olarak ifsde edilmemiş olması söz ko¬ 
nusu katsayıların elde edilmesini imkânsız kılmaktadır. Halbuki 
en azından akademik kesim ve kamusal kesimde bütçe tekniğine ge¬ 
tirilecek bir açıklama ile araştırma harcamalarının diğer tahsi¬ 
sat içinde eritilmesinden kurtarılması ve fon tahsislerinin her 
kuruluş için gerçek değerinin bulunması mümkün olacaktır» Bundan 
sonra, araştırma fonlarının dengesiz dağıtıldığı hakkmdaki genel 
görüş objektif bir niteliğe de kavuşturulmuş olur» Böylelikle 
makro planın girdi çıktı tablosu niteliğinde ve onunla paralel¬ 
lik kurulabilecek bir model elde edilebilir ve bu model gelecek 
plan ve program dönemlerine uzanan araştırma ihtiyaçlarını da 
kapsayarak araştırmaların kaçınılmaz özelliği olan ileriye uzan¬ 
mış çalışmaları organize eder. Aksi halde bugün görüldüğü gibi 
projelere bağlanmamış, alanları açıkça seçilmemiş araştırma 



tahsisleri kuruluşlar arasında ne gibi bir kritere dayanılarak, 
tespit edildiği anlaşılamadan dengesiz olarak dağılır ve bazı 
hallerde tahsis edildiği alanın dışındaki maksatlar için de kul" 
lanılabilir. Bu noktada araştırma tahsisatının harcamalarında, 
yerine sarfında ve verimliliğinde {girdi-çıktı veya, maliyet-fayda 
oranı olarak) kontrol mekanizmasının sübjektif yargılar yerine 
objektif kriterlere bağlanmasının lüzumuna işarette de fayda var¬ 
dır» 

3,5.1. AKADEMİK KESİM 

- Üniversitelerimizde araştırma fonları yeter¬ 
sizdir. 

- Üniversite bütçelerinde bağımsız araştırma fon¬ 
ları gözükmemektedir. Araştırmaya ayrılan tah¬ 
sisatın, amacı da gerekçede belirtilerek ayrı 
olarak verilmesinde sayısız fayda vardır. 

- Fonların dağılışı düzenli ve dengeli değildir, 
kontrol mekanizmasındaki eksiklik araştırma 
çalışmalarının kanalize edilmesine imkân sağ¬ 
lamadığı gibi, tekerrürlere ve iş, zaman ve 
para ziyanına sebep olmaktadır. 

- Makina ve teçhizat adımlarındaki tekerrürler 
ve âtıl kapasite uygun bir finansman ve yöne¬ 
tim organizasyonu ile önlenebilir. 

- Araştırma tahsisatının bütçe yıllarına bağlı 
olarak değil, araştırma süresine göre veril¬ 
mesi zorunluğu vardır» 
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3.5.2i kAMUSAL KESİM 

- Bakanlıklarda ve diğer kamu kuruluşlarında ay¬ 
rı, bağımsız bir araştırma fonu genellikle bu¬ 
lunmamakta ve bütçe tekniği içinde ayrı tahsi¬ 
satın içine dağılmış bulunmaktadır. Bunların 
bağımsız fon olarak gerçekleşmesini sağlaya¬ 
cak tedbirler alınmalıdır. Bu takdirde yatırım¬ 

cı ve uygulayıcı kuruluşlar içinde araştırma 
mihrakları gelişebilir, arzu edilmeyen mâli 
müdahaleler önlenebilir ve bu mihraklar ara¬ 

sında koordinasyon sağlanabilir. 

- Araştırmaya ayrılması gerekli tahsisatın başka 
alanlara kayması ve aktarılması durumunu önle¬ 
yecek ve araştırma tahsisatının yerine sarfi¬ 
yatını sağlayacak tahsis ve denetim mevzuat 
ve mekanizmasının ortaya çıkarılması gerekli¬ 
dir. 

- Makina ve teçhizat alımları ile araştırma me¬ 
kânlarının ve araştırıcı uzmanların temininde 
kamu kesiminde finansmanın organizasyonunda 
mutlak bir koordinasyon şarttır. Gereksiz âtıl 
kapasite yaratılması, insangücü israfı veya 
açığı, arzu edilmeyen yatırımlar ancak böyle 
bir mekanizma ile önlenebilir. Aksi halde ku¬ 

ruluşlardaki araştırma birimlerinin teşkilin¬ 
de büyük dengesizlikler ve işbirliğinde yeter¬ 
sizliklerin önüne geçilemez. 

- Kamu sektöründe araştırma fonlarının dağılması 
değil, teksifi yönünde ve bu şeklin fayda ve 
sakıncaları üzerinde âcil çalışmalar yapılma¬ 
lıdır. Kaynak israfının önlenmesi ve kaynakların 



bir plan ve program dahilinde yerinde kulla¬ 
nılması Türkiye’de araştırmanın geleceği bakı¬ 
mından en önemli etken olma durumundadır 

3 »5*3 * ÖZEL KESİM 

- Özel endüstri harcamalarının belirli bir yüz¬ 
de veya bindesinin vergi tedbirleri ile (teş¬ 
vik edici tedbirler veya vergi tahsili tedbir¬ 
leri gibi) araştırmaya tahsisinin temini ve 
bunun örgütleşmesini sağlamak için çalışmalar 
yapılmalıdır. 

- Teşvik ve uygulama fonlarında büyük endüstri¬ 
yel araştırmalar yanında bilimsel ve teknik 
araştırma fonları ayırmak suretiyle bir tah¬ 
sisin incelemesi yapılmalıdır. 

- Aynı alandaki endüstrilerin araştırma kuruluş¬ 
ları halinde birleştirilmesinin örgütleşmesin- 
de devletin mâli katkısı ile düzenleyici rolü 
sağlanmalıdır. 

3.6. ARAŞTIRMA YÖNETİMİ 

Araştırmada yönetimsel organizasyon büyük ihtiyaçları¬ 
mızın sınırlı araştırıcı insangücü ve teçhizatla karşılanabilme¬ 
sinde, kaynak israfının önlenmesinde ve kaynakların dengeli dağı¬ 
tımı sonucu araştırmaların yüzeyde kalmamasında ve kalkınma hedef¬ 
lerine yöneltilmesinde en önemli yeri alır. 

Araştırma yönetimi değişik kesimlerde araştırma ihtiya¬ 
cını tespit etmek, bu ihtiyacı araştırma talebine oluşturmak, bu 
talebi tahrik ederek meydana çıkartmak ve çoğaltmak ve bunları 
araştırma problemleri haline getirmek görevi ile stratejik düzey¬ 
de ihtiyacı harekete getirirken, bu ihtiyacın karşılanmasını 
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sağlayacak sınırlı araştırma kaynaklarını insangücü, hizmet ve 
donatım olarak organize etmek suretiyle araştırmada ihtiyaç -
kaynak dengesinin kurulmasını sağlayacaktır, 

İhtiyacın belirtilmesinde araştırmanın uygulanacağı 
tabanla bağın kurulması ve problemin ortaya çıkarılmasını taban
dan beklemeyerek oradan koparacak bir işleyiş tarzını kurmak ge
rekecektir. Böylece araştırma yönetimi uzantılarını en dip nokta
lara kadar götürerek araştırma probleminin belirmesini bizzat 
sağlamalıdır. Uygulamaya kadar uzanan bu sistem araştırma hiye
rarşisinde geri beslemeyi (feed-back) sağlayarak araştırmaların 
uygulama tabanından kopmasını önler. Bu suretle araştırma bir 
Kapalı Sistem niteliğinden kurtulup Açık Sistem niteliğine kavu
şarak araştırmaya esas olan konu ve alanların karşılıklı ilişki
lerini, alış-verişlerini ve entegrasyonunu sağlar. 

3.6.1. AKADEMİK KESİM 

- Üniversitelerde araştırmaları zorunlu hale 
getirecek tedbirlerin alınması lüzumludur. 

- Üniversitelerde disiplinler arası bir araştır
ma yaklaşımı maalesef genellikle mevcut değil
dir. Araştırmaları tek boyutlu olmaktan kurta
racak ve değişik bilim dallarının karşılıklı 
ilişkileri ile şekillendirecek mülti-disipli-
ner araştırmaların yapılmasını sağlayacak yö
netimsel tedbirler alınmalıdır. 

- Üniversiteler ile özel endüstri ve kamu kuru

luşları arasında araştırma alanında işbirliği 
kurulamamıştır. Endüstri ve kamu kesimi ile 
üniversiteler arasında bu işbirliğini kurabi
lecek bir örgütün harekete getirilmesi sağlan
malıdır. 
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- Mezuniyet sonrası eğitimin fakülteler yerine 
üniversitelerde, hatta üniversiteler arasında 
kurulmasının fayda ve sakıncaları etraflı ola¬ 
rak gözden geçirilmelidir. 

- Üniversitelerin ürettiği elemanların yine aynı 
potaya input olarak girmesinin ve bazan sade¬ 
ce bunların girmesinin meydana getireceği ve 
getirdiği sakıncalar incelenmelidir. 

- Temel araştırmaların ağırlık merkezi üniversi¬ 
telerde toplanmalı, temel araştırmaların uzun 
vadeli sonuç vereceği fikri karşısında buraya 
ayrılacak kaynakların sınırlı tutulması düşün¬ 
cesinin sakıncaları üzerinde düşünülmelidir. 

- Üniversitelerin re-organizasyonunda araştırma 
ve bilim adamı yetiştirme problemi ele alınma¬ 
lı ve bunun örgütleşmesi sağlanmalıdır. 

3.6.2. KAMUSAL KESİM 

- Kamu kesimindeki araştırma kuruluş, laboratuar 
ve dairelerinin mutlak koordinasyonunun, işbir¬ 
liğinin sağlanması zorunluğu vardır. 

- Kamu kesiminde araştırma yönetiminde konuya 
ciddiyetle eğilmeyi sağlayacak ve önem verecek 
bir sistemin yaratılması gerekmektedir. 

- Kamu kesiminin üniversitelerle ve endüstri ile 

bağının kurulması sağlanmalıdır. 

- Sosyal ve ekonomik araştırmaların organizasyo¬ 
nu sağlanmalıdır. 



- 16 -

- Kamu kesiminde araştırma mihraklarının grup¬ 
laştırılarak veya mevcut kuruluşlar etrafında 
işbirliği şeklinde toplanarak etkin olabile¬ 
cek optimum büyüklükler halinde ortak çalışma 
yapmaları temin edilerek işgücü, hizmet ve do¬ 
natım israfı önlenmeli ve bilgi ve veri alış 
verişi sağlanmalıdıre 

3.6.3. ÖZEL KESİM 

- Endüstri ile araştırıcı kuruluşlar arası bir 
köprünün kurulabilmesi için bir örgütün deği¬ 
şik kesim ve kuruluşların temsilcileri ile 
beraber çalışması ile ihtiyaç ve problemleri 
saptayan, koordine eden ve tedbirleri belir¬ 
terek ilgililere ileten bir çalışma düzeyini 
kurması gereklidir. 

• 

- Aynı alandaki endüstrilerin ortak problemleri¬ 
ni çözecek gruplaşmış araştırma kuruluşlarının 
devlet katkısı ve araştırma kurumlarının işti¬ 
raki ve yürütücülüğü ile teşkili ve bunun en¬ 
düstriye benimsetilmesi yararlıdır. 

- Bölgesel araştırma merkezleri kurularak bu 
uzantılar tavsiye ve danışma mekanizması ha¬ 
linde örgütlenmelidir. 

- Endüstride kapasite arttırıcı araştırmalara 
öncelik verilmelidir. 
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3.7. SONUÇ 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde söz konusu olacak 
bilim ve araştırma politikasının temelleri ülkemizde araştırma 
ihtiyacının belirtilmesi ve bunun araştırma girdileri olarak ifa¬ 
de edebileceğimiz araştırma üretiminin faktörleri ile dengesinin 
kurulabilmesinde yatar. 

Araştırma ihtiyacını araştırma talebine oluşturacak ve 
bu talebi tahrik edici bir mekanizma, uygulama tabanındaki tale¬ 
bi tahrik ederek organize eder. Ancak araştırma talebinin orga¬ 
nizasyonu iledir ki, araştırma kaynakları bilimsel, mâli ve yö¬ 
netimsel yönden organize olur ve taleple kaynak arasındaki den¬ 
geyi kurar. 

Bilim ve araştırma politikasının konulmasında bunun 
uygulanmasındaki organizasyonda ülkemizdeki araştırma ve bilim 
alanındaki mevcut durumu ve hedefleri objektif olarak tespit et¬ 
mek ve bu tespit sonucu dağılımın ortak bir kriterle mukayeseli 
analizini yapmak ve bu analizin ortaya koyacağı tabloda ihtiyaç 
ve kaynak (veya talep ile kaynak) arasındaki dengenin sağlanma¬ 
sında ne gibi kuruluşlara nasıl sorumluluklar düşeceğini ve bun¬ 
ların yetki ve imkânlarının ne olmasını gerektireceğini açıkça 
göstermek gerekecektir. 

Söz konusu dengenin kurulmasında halen mevcut olan 
örgütlere yenilerinin ilâvesi gereği belki ortaya çıkabilir. 
Fakat esas olan, yeni örgütlere imkân nispetinde gitmeden mev¬ 
cutların etrafında bir organizasyon sağlamak ve kuvvetleri da¬ 
ğıtma yerine (hele dağıtılacak kuvvet fevkalâde azsa) toparlamak 
ve işbirliğini elde etmek olmalıdır. 



TEKNOLOJİ 

4«,1c GİRİŞ VE İLKE 

Teknolojik gelişme, sosyal ve ekonomik kalkınma hedef¬ 
lerine ulaşılmasını sağlayacak bir araç olarak ele alındığında, 
bu gelişmenin ana girdilerinden biri olan araştırma ve geliştir¬ 
me çalışmalarının önemi daha belirgin olarak anlaşılır. 

Bu nedenle} ileri teknolojiler uygulayan ülkeler, araş¬ 
tırma ve geliştirme çalışmalarına ezel bir önem vermekte ve ba- 
zan GSMH larmın % 4 üne yaklaşan neblağlar ile, bu tür çalışma¬ 
ları desteklemektedirler. Memleketinizde, küçümsenemiyecek sevi¬ 
yede bir araştırma potansiyeli mevcıt olduğu halde (6000 kadar 
araştırıcı ve GSMH nın % 0T4 ü), türlü nedenlerle, bu potansiye¬ 
lin teknolojik gelişmeye yeteri kadar katkıda bulunmadığı ve 
yurt-dışından, gerektiğinden fazla teknoloji ithal edildiği bir 
vakıadır ... 

Özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğuna girişimizin söz 
konusu olduğu bir dönemde, yurt-dışından girecek ve ithal edile¬ 
cek teknolojilerin memleketimiz şartlarına uygun olup olmadığı¬ 
nın bilinçli olarak izlenebilmesi için dahi, araştırma ve geliş¬ 
tirme çalışmalarına önem verilmesi gereği açıktır., Teknolojik 
gelişmenin, kısmen de olsa, gelişmiş ülkelerin bilgi ve tecrübe¬ 
lerini kendi şartlarımıza adapte etmek üzere yapılacak çalışma¬ 
larla gerçekleştirilmesi, bir süre için kaçınılmaz bir zorunluk 
olarak kabul edilse bile, mevcut araştırma potansiyelinin, mem¬ 
leketimiz şartlarına uygun teknolojiyi yaratacak, yaşatacak ve 
yenileyebilecek yönde geliştirilmesi hedefimiz olmalıdır. Araş¬ 
tırma ve geliştirme politikasının ve buna bağlı olarak yapılacak 
teknolojik tercihlerin Kalkınma Planlarının ana hedeflerine ve 
stratejisine uygun olarak belirlenmesi gerekir. Ancak, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının ana hedeflerinin ve stratejisinin 
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açıklıkla bilinmediği bir dönemde, teknoloji tercihlerinin ana. 
prensiplerinin, Komisyonumuzca da vazedilmesine imkân görüleme¬ 
mektedir» 

Araştırma ihtiyaçlarının belirlenmesi yönünden, sektör¬ 
ler seviyesinde incelemelerden hareket etmek, sınırlı olmakla 
beraber, makûl bir yaklaşım olarak düşünülebilir» Endüstri sek¬ 
törünün en önemli unsurlarından biri olan imalât endüstrisi, ya¬ 
tırımların % 65 kadarını temsil eden inşaat sektörü ve memleket 
nüfusunun % 70 inin geçim kaynağın?. teşkil eden tarım sektörü, 
durumları, hedefleri ve mevcut durum ile hedefler arasındaki 
farklardan doğan ihtiyaçları yönüncen incelendikten sonra, bu 
ihtiyaçları karşılamak üzere yeni teknolojilerin araştırılması 
programlanabilir,. Ancak, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazır¬ 
lıkları için teşkil olunan diğer Özel İhtisas Komisyonları ile 
aynı zamanda görevlendirilen ve bu komisyonların raporlarından 
habersiz olarak çalışma durumunda olan komisyonumuz için, ekono¬ 
minin hemen bütün sektörleri ile dolaylı veya dolaysız ilişkile¬ 
ri bulunan Bilim, Teknoloji ve Araştırma Sektörü ile ilgili ge¬ 
çerli ve tutarlı tavsiyelerde bulunmak güçlük arzetmektedir. 
Bu bakımdan, teknolojinin belirlenmesinde ve kontrol altına alın¬ 
masında başlıca unsurlar olan 

a) Bilim ve Araştırma Çevreleri ile Endüstri İlişkileri, 

b) Teknik Enformasyon Hizmetleri ve 

c) Fikrî Haklar 

konularında, farklı plan hedef ve stratejileri için dahi geçerli 
kalacağına inanılan tedbirlerin ortaya konulmasına çalışılmıştır. 

Teknolojinin memleket kalkınmasında müessir bir unsur 
haline gelebilmesini sağlamak amacı ile, teknoloji yaratan, uy¬ 
gun teknolojilerin seçimine yardımcı olan, teknoloji transferi¬ 
nin ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunacak şekilde işle¬ 
mesini temin edecek yapısal ve kurumsal unsurlar ile ilgili prob¬ 
lemler incelenmiş, 



a., Her sektör için ayrı bir inceleme yapılmaksızın, 
genel anlamda, 

b3 Teknoloji seçimi ile ilgili belirli bir tercih ya¬ 
pılmaksızın , 

c. Teknoloji transferinin yanı sıra, teknoloji, üreti- 
minin ağırlık kazanmasını sağlayacak şekilde, 

d e Kalkınma Planına uygun, millî bir araştırma ve ge¬ 
liştirme politikasının tespiti gerektiği düşüncesi 
ile, 

mevcut bilgiler ve ihtiyaçlar çerçevesinde geçerli olduğu düşünü¬ 
len tedbirler belirtilmiştir,. 

4.2* ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE ENDÜSTRİ FAALİYETLERl 
ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

4o2.1. Genel Durum 

Gerek araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 
ayrılan kaynakların, gerekse endüstri, tarım, inşaat v.b, sektör¬ 
lerde yapılacak yatırımların etkin bir şekilde kullanılması, araş¬ 
tırma faaliyetlerini yürüten çevreler ile uygulayıcı kuruluşlar 
arasında yakın bir işbirliğinin varlığına bağlıdır» Bu bakımdan, 
sözü edilen çevreler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hatta 
müesseseleşmesi zorunludur. 

Endüstrinin her sektöründe, üreticiden temel 

araştırıcıya kadar çeşitli kategoriler tarif etmek mümkündür. 
Bu iki uç arasında işletmeci, konstrüktör, geliştirmeci ve uygu¬ 
lamalı araştırıcılar yer alır. İhtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara ce¬ 
vap teşkil edecek bilgiler bakımından, kategoriler arasında iki 
yönlü bir etki akımı mevcuttur. Bilgi, tecrübe, eleman ve teknik 
hizmet mübadelesi şeklinde olabilen bu etki akımlarının kolaylaş¬ 
tırılması, teknolojik gelişmeyi hızlandırır. 
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Yurdumuzda, mevcut endüstrinin teşekkül etmiş en üst kate¬ 
gorisi * genellikle işletmeci seviyesindedir ve gelişmekte olan 
birçok ülkede olduğu gibi, bu seviyedeki endüstrinin, teknolojik 
yeniliklere karşı çekimserliği, hatta direnişi söz konusudur. 
Endüstriyel faaliyet spektrumunda, işletmeci seviyesinin üstün¬ 
deki kategorilerin de teşekkül edebilmesi için, bir yandan endüs¬ 
tride araştırma fikrinin doğup gelişmesi, diğer taraftan araştır¬ 
ma yapan kuruluşların, faaliyetlerini endüstrinin problemlerine 
yöneltmeleri hususunda ciddi gayre rLere ihtiyaç vardır. Bu ihti¬ 
yacı karşılayacak tedbirler tavsiye olunurken, yeni kuruluşlar 
teklif etmekten ziyade, mevcut kuruluşlar arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi hususuna önem verilmiştir. 

4.2.2. Tedbirler 

- Sanayi Bakanlığınca kurulmakta olan küçük sanayii 
geliştirme merkezleri, endüstri ile araştırma ve 
geliştirme örgütleri arasında gerek endüstri iliş¬ 
kileri , gerekse teknik enformasyon yönünden etkin 
bir sistem kuracak şekilde organize edilmelidir. 

- Kurulmuş ve kurulacak olan organize sanayi bölge¬ 
leri, endüstri ile araştırma ve geliştirme örgüt¬ 
leri arasında gerek endüstri ilişkileri gerekse 
teknik enformasyon yönünden etkin bir sistem kura¬ 
cak şekilde organize edilmelidir. 

- Sanayi birlikleri kuruldukça, bu birlikler, endüs¬ 
tri ile araştırma ve geliştirme örgütleri arasında 
gerek endüstri ilişkileri gerekse teknik enformas¬ 
yon yönünden etkin bir sistem kuracak şekilde orga¬ 
nize edilmelidir. 

- Büyük sanayi kuruluşları, kendi imalât dallarında 
olmak üzere, bünyelerinde veya birliklerinde araş¬ 
tırma ve geliştirme üniteleri veya merkezleri 
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kurma.l:ıdı.r0 Bu konuyla ilgili gerekli teşvik ted¬ 
birleri (Örneğin vergi muafiyeti) gelişmeye göre, 
yıllık programlarda yer almalıdır.., Kurulan ünite 
veya merkezler Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır¬ 
ma Kurumunca desteklenmeli ve Kurum, bunun gerek¬ 
tirdiği mali imkânlarla teçhiz edilmelidir. 

- Küçük Sanayi Geliştirme Merkezleri, Sanayi ve Tica¬ 
ret Bakanlığı Bölge Sanayi Müdürlükleri ve kurulma¬ 
sı düşünüJ.en Bölge Kalite Kontrol Laboratuarları; 
sanayie doküman ve te enik bilgi verecek ve Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile işbirliği 
yapacak şekilde teşkilatlandırılmalıdır. 

- Bilhassa kamu sektöründeki büyük tüketici ve yatı¬ 
rımcı kuruluşlar (Silâhlı Kuvvetler gibi), ihtiyaç¬ 
larını öncelikle yurt içinden temin edecek şekilde 
araştırmalar yapmalı veya yaptırmalıdırlar. Bu su¬ 
retle ithalât politikası, araştırma ve geliştirme 
ile beslenen millî endüstrinin yaşamasını ve geliş¬ 
mesini sağlayacak şekilde ayarlanmış olacaktır. 

- Bünyesinde araştırma ve geliştirme müesseseleri 
bulunan kamu kuruluşları, çalışmalarını, amaçları¬ 
nın yanı sıra prototiple sonuçlanacak ve millî en¬ 
düstri nezdinde uygulamaya geçebilecek şekilde yön¬ 
lendirmelidirler. Özellikle maden ile ilgili kuru¬ 
luşların, cevher zenginleştirme ve madeni, yarı 
mamul ve mamul madde halinde endüstriye arzetme 
konularında araştırmalar yapacak veya yaptıracak 
şekilde, faaliyet alanlarını genişletmeleri gerek¬ 
mektedir. 

- Devlet araştırma kuruluşları, uygulamalı araştırma 
yapan şahıs ve kuruluşlara, kalite kontrolü anlamı¬ 
nın ötesinde yardımı prensip edinmelidirler. 
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- Devlet araştırma kuruluşlarınca ve Türkiye Bilim¬ 
sel ve Teknik Araştırma Kurumunca ele alınan uygu¬ 
lamalı araştırma projeleri sonuçlarının endüstriye 
duyurulması konusunda Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunca çalışmalar yapılmalıdır. 

- Millî sanayimizin kalkınma hedeflerine yönelmiş 
teknolojik problemler?. Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu Marmara Bilimsel ve Endüstriyel 
Araştırma Enstitüsünce öncelikle ele alınmalıdır. 

- Üniversiteler, sanayi ilişkilerini, sanayinin prob¬ 
lemlerini diploma, yüksek lisans ve imkân nispetin¬ 
de doktora tezi seviyesinde çözecek şekilde düzen¬ 
lemelidir. 

- Üniversiteler, kalkınma planlarında spesifik ola¬ 
rak belirtilecek gelişme hedeflerine uygun ve ge¬ 
niş süreli araştırma planlamasını kendi bünyelerin¬ 
de yapmalıdır. 

- Bilimsel alandaki boşluklar, memleketimizin de kat¬ 
kıda bulunabilme imkân ve kabiliyetleri gözönünde 
bulundurularak tespit edilmeli ve bu alanlarda gü¬ 
dümlü araştırma ve geliştirme çalışmalarına başla¬ 
narak, gelecekteki teknoloji seviyesinin yükseltil¬ 
mesi veya yaratılması sağlanmalıdır. 

- Yurt içi insangücü kaynaklarının yetersiz kaldığı 
hallerde, karşılaşılan tıkanıklıkların giderilme¬ 
sinde veya boşlukların doldurulmasında, yabancı 
teknik eleman istihdamı düşünülebilir. Ancak, ya¬ 
bancı uzmanların finansmanında, istihdam eden ku¬ 

ruluşun elemanı olarak görevlendirilmeleri prensi¬ 
bi hakim olmalıdır. 
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4.3. ENDÜSTRİ İÇİN enformasyon 

4.3.1. Genel Durum 

Çağımızda endüstriyel gelişimin % 50 den çoğu yeni 
teknolojilerin uygulanmasına bağlı olup, bu da teknik bilgi trans¬ 
ferinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gelişmiş ülkelerde dahi, 
genellikle büyük sermayeye sahip kuruluşların enformasyon hizmet¬ 
lerinden yararlandığını, küçük ve orta sermayeli firmaların ise 
çoğunlukla konvansiyonel süreç ve teknolojileri uygulamakla ye¬ 
tindiğini görmekteyiz. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde endüstrinin teknolojik yeniliklere olan ihtiyacı, yurt 
şartlarına uygun ve etkin bir enformasyon hizmetini gerektirmek¬ 
tedir. 

Yurdumuz endüstrisi için en yararlı enformasyon sis¬ 
temi, lüzumsuz tekerrürlere meydan vermeyen, endüstri ile direkt 
ilişki kuran ve endüstriyi ilgilendiren dallarda koordinasyon 
sağlayan bir sistem olmalıdır. Bu arada, üretime büyük ölçüde 
katkısı bulunan küçük endüstri hiçbir zaman enformasyon hizmet¬ 
lerinin dışında bırakılmamalıdır. 

4.3.2. Tedbirler 

Bu konuda önerilen tedbirlerin bir kısmı, ilgisi do- 
layısı ile, Araştırma-Geliştirme ve Endüstri Faaliyetleri Arasın¬ 
daki İlişkiler bölümünde belirtilmiştir. 

- Mevcut enformasyon merkezleri, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumunca desteklenmeli ve koordi¬ 
ne edilmelidir. 

- Bakanlıklar bünyesinde teknik enformasyon ünitele¬ 
ri teşkil edilmeli ve bu üniteler, kendilerine ye¬ 
ter bir şekil alıncaya kadar, Türkiye Bilimsel ve 
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Teknik Araştırma Kurumuna bağlı merkezî bir teknik 
enformasyon örgütü olan TÜRDOK'ça beslenmelidir. 
Endüstride enformasyon bilincinin yerleştirilmesi 
için TÜRDOK görevlendirilmelidir.. 

- Karna sektöründe kurulmuş olan veya kurulması düşü¬ 
nülen enformasyon merkezleri, kendi ihtisas dalla¬ 

rında etkin ve dışa dönük bir servis verecek şekil¬ 
de örgütlenmeli ve ancak bu nitelikteki merkezler 
devletçe desteklenmelidir. 

- Sanayi Bakanlığı bünyesindeki Sınaî Mülkiyet Daire¬ 
si bir Patent Enformasyon Merkezi olarak gelişti¬ 
rilmelidir» 

- Endüstrinin bilgi ihtiyacı teknik enformasyonun 
yanısıra, işgücü, pazarlama, üretim planlaması gi¬ 
bi ekonomik enformasyonu da kapsadığından, Millî 
Prodüktivite Merkezinin faaliyetleri, küçük endüs¬ 
triyi de kapsayacak biçimde genişletilmelidir. 

- Gezici sanayi sergileri ve fuarlar düzenlenerek 
yeni mamul ve teknolojilerin tanıtılmasına ve göze 
ve kulağa hitabeden araçlara yer verilmelidir. 

- Devlet İstatistik Enstitüsünce yapılan ticaret ve 
sanayi sayımları, sanayileşme hedeflerine daha iyi 
hizmet edecek şekilde hazırlanmalıdır. 

- Araştırma ve geliştirme harcamaları için ayrılan 
ödeneklerde, araştırma sonuçlarının duyurulmasına 
ilişkin giderler de dikkate alınmalı ve bu duyurma 
işinden, araştırma kuruluşları sorumlu tutulmalıdır. 

- Kalifiye enformasyon uzmanları yetiştirmek için 
yurt içi ve dışı eğitim olanakları sağlanmalıdır. 
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4.4. I^İKRÎ HAKLAR 

4.4.1. Genel Durum 

Fikri haklar konusu, yalnız hukukî ve uluslararası 
anlaşmalar açısından değil; daha ziyade mevcut mevzuatın ekono¬ 
miye ve bilhassa teknolojik gelişmelere olan etkileri yönünden 
incelenmiştir* Gerek yerli teknolojinin geliştirilmesinde gerek¬ 
se dışarıdan yapılan teicnoloji ithalâtında, mevzuat ve yönetim 
düzenindeki tutarsızlığın yol açtığı ciddi aksaklıklar göze çarp¬ 
maktadır. Bu aksaklıkların başlıcaları şu noktalarda toplanabilir: 

- Kalkınmanın gerektirdiği teknolojiyi geliştirme 
konusunda belirli bir politikanın bulunmayışı, fik¬ 
rî hakların korunması amacını güden hukuksal düzen¬ 
lemelerde ulusal çıkarlara uygun düşen temel ilke¬ 
lerin saptanmasını güçleştirmektedir, Türkiye’de 
bugüne kadar, teknolojiye ilişkin kararlar ve özel¬ 
likle fikrî hakları koruyucu yasalarda ekonomik 
kalkınma hedefleriyle bilinçli bir bağlantı yapıla¬ 
mamıştır, Bu yüzden de mevzuat ve yönetim düzeni, 
kalkınma hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırıcı orta¬ 
mın yaratılmasında başlıca etkenlerden biri olma 
niteliğinden uzak kalmıştır. Oysa fikrî haklarla 
ilgili karar ve tercihlerde bulunurken, konunun, 
kalkınma hedef ve stratejisiyle bütünleşen bir an¬ 
layışla ele alınması zorunluğu vardır. 

- Makro düzeyde, üzerinde durulması gereken diğer 
önemli bir sorun da şudur: Ödemeler dengesi açığı 
devam ettiği ve planın finansmanında dış borçlan¬ 
malara gidildiği sürece teknoloji ve fikrî haklar 
alanında Türkiye’nin tercih ve karar serbestisi 
sınırlı kalmaktadır. Gerçekten, dış borçlanmalarla 
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ilgili olarak ikili ve çok taraflı anlaşmalarda 
vâde, faiz v.b, şartlar üzerinde durulmakta ve fa¬ 
kat borçlanma karşılığı yurda ithal edilecek mal 
ya da teknoloji konusunda, genellikle, kredi veren 
tarafın teklifiyle bağlı kalınmaktadır. Böyle olun¬ 
ca fikrî hakların korunması ve teknoloji seçimin¬ 
deki iç hukuk kaidelerinin etkinliği, bir ölçüde 
ortadan kalkmaktadır.0 halde, mevzuat ve yönetim 
düzenindeki iyileştirmeden umulan sonucun elde 
edilmesi, ekonominin kendi kendine yeter duruma 
gelmesiyle yakından ilgilidir. 

- Çeşitli alanlardaki uluslararası anlaşmalara Tür- 
kiyenin taraf olmasında, daha çok diplomatik ve 
siyasal nedenlerin rol oynadığı söylenebilir. Tür¬ 
kiye’nin bazı uluslararası anlaşmalara taraf olur¬ 
ken, ülkenin teknolojik ve ekonomik yapısının ye¬ 
terince gözönüne alındığı söylenemez. Böylece, 
Türkiye’nin, ekonomik yapısı farklı ve çoğu zaman 
gelişmiş ülkelerin şartlarına göre saptanmış hüküm¬ 
lerin yer aldığı uluslararası anlaşmalara katılmış 
olması mümkündür. Bu düşünceyle, fikrî haklar ve 
özellikle sınaî mülkiyet haklarıyla ilgili, taraf 
olduğumuz uluslararası anlaşmaların, teknolojik 
gelişmeyi de içine alan ekonomik kalkınma hedefle¬ 
rine uygunluğu yönünden yeniden gözden geçirilme¬ 
sinde yarar görülmektedir. 

- Öte yandan,, yürürlükte ki mevzuat bakımından da çe¬ 
şitli sorunların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 
Herşeyden önce fikrî hakları güvence altına alan 
yasalar oldukça eski tarihlidir ve bunlarda yer 
alan hükümler günün ekonomik ve toplumsal koşulla¬ 
rının yarattığı ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. 
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Kaldı ki , söz konusu hükümlerin uygulamasında da 
öngörülen amaca aykırı düşen işlemlere yaygın ola¬ 
rak raslanmaktadır. Böylesine bir tutum da, bir 

yandan kıt kaynak olan döviz israfına yol açtığı 
gibi, öbür yandan ülkeye ekonomik bakımdan geçerli 
olmayan teknolojinin ithal edilmesi sonucunu doğur¬ 
maktadır. Teknoloji ithalinde yanlış karar ve uy¬ 
gulamaların diğer bir nedeni de, merkezî hükümet 
kademesinden başlayıp yürütmenin uç noktasına inen 
etkin bir gözetim ve denetim mekanizmasının bulun¬ 
mayışıdır. Ayrıca, bakanlıklar arasında rasyonel 
bir görev ve yetki dağılımı bulunmayışı, birbiriy- 
le çelişen ya da yasa hükümlerine aykırı düşen iş¬ 
lemlerin yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 0 halde, 
fikrî haklar ve özellikle sınaî mülkiyetin korunma¬ 
sı ile ilgili olarak alınacak tedbirler içinde, ye¬ 
ni mevzuatın yürürlüğe konulması ve bunu uygulaya¬ 
cak kuruluşlar düzeninin yaratılmasına öncelik ve¬ 
rilmelidir. 

4.4.2. Tedbirler 

- Ekonomik kalkınmanın başlıca etkenlerinden biri olan 
teknoloji sorununun, hukuk ve yönetim alanlarını ilgi¬ 
lendiren yönlerinde isabetli kararlar alabilmek için 
uzun vadeli plan hedefleri ve stratejisi içinde ele 
alınması gerekir. 

- Fikrî hakların korunmasına ilişkin hukuk kuralları ve 
yönetim düzeni teknoloji sorununun bütünü içinde müta¬ 
lâa edilmelidir, 

- Fikrî haklarla ilgili olup Türkiye'nin taraf olduğu ulus¬ 
lararası anlaşmaların, içinde bulunduğumuz ekonomik ve 
toplumsal koşullar yönünden, kalkınma hedefleriyle ne 
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ölçüde bağdaştığjnı ortaya çıkarmak amacıyla bir çalış¬ 
ma yapılmalıdır* Bu arada kuruluş çalışmaları devam eden 
Avrupa Patent Ofisi konusu üzerinde özellikle durulmalı 
ve diğer Üye adayı Avhupa Ülkelerinden farklı ekonomik 
yapıya sahip o],an Türkiye için özel hüküm ya da ayrıca¬ 
lıkların neler olacağı saptanmalıdır. 

- Fikrî haklar ve özellikle patent konusunda, bugünün eko¬ 
nomik ve idari yapı özelliklerini dikkate alan yeni mev¬ 
zuat yürürlüğe konulmalıdır, 

- Hazırlanacak yeni mevzuatta, fikrî hakların korunması 
ve teknoloji transferine ilişkin karar ve uygulamaların, 
ülkenin ekonomik çıkarları île çelişmesini önleyici ted¬ 
birler öngörülmelidir. Özellikle : 

- Yürürlükteki İhtira Beratı Kanunu Muvakkati ve 

Kurucu Meclisin yorumuna göre, tıp ve veteriner¬ 
lik alanlarında kullanılan her türlü ilâçlar için 
patent verilemiyeceği belirtildiği halde, Türki¬ 
ye'de aksi yöndeki uygulamalara yaygın olarak 
raslanmaktadır. Bu durum önlenmeli ve kanundaki 

hükme göre uygulama yapılmalıdır. 

- Gayri maddî hakların yurt dışından ithalinde ka¬ 
rar mercileri arasında görev ve yetki karışımı 
yanlış uygulamalara ve koordinasyon güçlüklerine 
yol açmaktadır. Teknoloji ithaliyle ilgili bu ak¬ 
saklıkları gidermek üzere gerekli kanunî ve İda¬ 
rî tedbirler alınmalıdır. 

- Temel nitelikleri farklı olmayan çeşitli üretim 
prosesleri ve teknik bilginin yurda ithali bir 
yandan döviz israfına, öbür yandan da yedek parça 
ve yetişmiş eleman temini gibi güçlüklerin ortaya 
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çıkmasına yol açmaktadır. Teknoloji ithalinde üretim 
tekniğinin temel niteliği dikkate alınarak ve ekono¬ 
minin tüm ihtiyacı da gözönünde bulundurularak müker¬ 
rer ithalâta son verilmelidir. 

- Bir teşebbüste malî ve İdarî bakımdan çoğunluk his¬ 
seyi elinde bulunduran yabancı sermayeye kârdan ayrı 
olarak fikri hak karşılığı yapılan ödemelere ilişkin 
uygulamalara son verilmelidir„ 

-Lisans sözleşmelerinde surelerle ilgili kriterler ye¬ 
niden gözden geçirilmeli ve genellikle, teknolojisi 
ağır gelişen üretim kolları için süreler kısa, sür¬ 
atli teknolojik değişmeye konu sektörlerde ise süre 
uzun olarak saptanmalıdır. 

- Yabancı firmalarla yapılan teknoloji ithaline iliş¬ 
kin sözleşmelerde, öngörülen hükümlerin uygulanma¬ 
sında aksaklık olup olmadığı etkin bir şekilde denet¬ 
lenmemektedir. Bu durum, sözleşmeye aykırı teknoloji 
ve disiplinlerin yurda girmesi sonucunu doğurmakta¬ 
dır. Böylece sanayi malları fiyat, kalite ve sürüm 
bakımından uluslararası piyasada geçerli niteliğin 
altında kalmaktadır. Sanayi sektörünün gelişmesinde 
ciddi dar boğazlar yaratan bu aksaklığın giderilmesi 
için ilgili kamu kuruluşları ve meslek teşekküllerin¬ 
ce gerekli tedbirler alınmalıdır. 

- Türkiye’de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 
kullanılan araç, gereç ve personelin büyük kısmı ka¬ 
mu sektörü kuruluşlarında bulunmaktadır. Öte yandan, 
anılan kuruluşların araştırma faaliyetleri ile endüs¬ 
tri arasında organik bir ilişki ve işbirliği bulunma¬ 
maktadır. Bu durumun ıslahı ve araştırma birimlerinin 
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endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir çalışma 
düzenine kavuşturulması için alınacak diğer tedbir¬ 
ler yanında, söz konusu birimlerde çalışan personel¬ 
den buluş ortaya koyan ve belli bir teknolojinin ül¬ 
ke koşullarına uydurulmasında başarı sağlayanların 
ödüllendirilmesinde daha özendirici ölçü ve yöntem¬ 
ler kullanılmalıdır„ Meslekî kuruluş ve dernekler 
de, ilgili kuruluşları bu konuda desteklemelidir. 

5. GEfİEL ÖNERİLER 

- Komisyonumuz] ulusal bir Bilim, Teknoloji ve Araştırma 
Politikasının tespitine olan ihtiyacı, tekrar, önemle 
belirtmek ister. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında özel bir 
yeri olan memleketimizin şartlarına ve ihtiyaçlarına uy¬ 
gun bir bilim ve araştırma politikası, ülke kaynakların¬ 
dan ve kalkınma hedeflerinden bağımsız olarak düşünüle¬ 
mez. Beş yılda bir, kısa süreler için görevlendirilen 
çalışma grupları tarafından tespitine imkân olmayan bu 
politika, Planın sektör ve hatta makro model çalışmaları 
sırasında, özellikle Devlet Planlama Teşkilâtı ile Türki¬ 
ye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, ve gerektiğinde, 
ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile ve sürekli ola¬ 
rak oluşturulmalıdır. 

- Komisyon çalışmaları sırasında, araştırma ihtiyaçlarının 
sektörel dağılımını ve bunların karşılanması için gerek¬ 
li harcamaları ve öncelikleri belirleyebilecek bir model 
üzerinde durulmuştur. Bilim ve araştırma girdilerinin 
parasal olarak ifadelendirilebilmesi halinde bilim poli¬ 
tikasına objektif bir nitelik kazandıracak böyle bir yak¬ 
laşım, aynı zamanda, Kalkınma Planı modeline ve planın 
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sektörel ve parasal niteliğine de paralellik göstermekte¬ 
dir. Ancak, mevcut veriler ile böyle bir modelden yarar¬ 
lanmaya bugün için imkân görülememiş, ilerideki çalışma¬ 
larda faydalanılabilecek bir metod araştırması olarak, 
Devlet Planlama Teşkilâtına ayrıca sunulması uygun görül¬ 
müştür. 

- Türkiye'nin sosyal ve ekonomik şartları ve kalkınma mode¬ 
li çerçevesinde, teknoloji tercihinin karar mekanizması 
ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri arasında ilişki 
kurulmasını sağlayacak bir çalışma düzeninin etüdü zorun¬ 
ludur . 

- Ekonomik gelişmemize yapacağı etkiler bakımından, üzerin¬ 
de önemle durulması ve özel olarak incelenmesi gereken 
bir husus da, Avrupa Ekonomik topluluğuna katılmamız yö¬ 
nünden karşılaşacağımız teknolojik sorunlardır. Ortak 
Pazar çerçevesinde, memleketimize yapılacak yerli ve ya¬ 
bancı yatırımlarda uygun teknolojilerin seçimi ve başlıca 
ihraç mallarımız ile ilgili proses ve ürün geliştirme ça¬ 
lışmaları, ayrıntılı ve kapsamlı olarak planlanmalıdır. 

Yetki ve olanakları sınırlı olan Komisyonumuzun çalışmalarının 
da belli bir süre ve alanda sınırlanması zorunluğu karşısında, 
ayrıca incelenmesi gereken bu gibi konulara işaret edilmekle 
yetinilmiştir. 
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