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GİRİŞ 
t 

Teknoloji çağımızın karakteri ve kilit meselesi haline gel¬ 

miş bulunmaktadır. Son yıllarda, hakkında en çok söz edilen, yazı¬ 

lan ve en çok tartışılan konu teknolojidir. Teknoloji, bugün, pek 

çok yönü itibariyle bir eğitim, araştırma ve ihtisas konusudur. 

Teknolojik gelişme herşeyden önce bir kalkınma meselesidir. 

Kalkınmak, daha çok ve daha iyi kalitede mal ve hizmet üretilmek¬ 
tir. Bütün dünya ülkeleri, daha az kaynak kullanarak daha çok ve 
daha iyi kalitede mal üretebilmek ve ürettikleri ile daha çok ihti¬ 
yaca cevap verebilmek için toplumdaki bilgi birikimini artırmaya 

çalışmaktadırlar. Teknolojik üstünlük, İktisadî ve askerî üstünlük 
ve siyasî etkinlik demektir. Bunun bilincinde olan ülkeler birbir¬ 

lerine karşı .teknolojik üstünlük kurma yarışı içindedirler. Bu ül¬ 
keler Gayri Safi Millî Hasılalarının önemli bir bölümünü İlmî ve 
teknolojik araştırmalara ayırmaktadırlar. Bu ülkelerde, yaygın bir 
ilmî ve teknolojik altyapıya dayalı, modern araştırma merkezlerin¬ 

de çalışan binlerce araştırıcı yeni teknolojiler yaratarak, ülkele¬ 
rinin içinde bulunduğu yarışta başarılı olmalarını sağlamaya çalış¬ 
maktadırlar. Bu yarış teknolojik gelişmeyi hızlandırmaktadır. 

■4 

Teknolojinin, fertlerin davranışları, toplumsal olaylar ve 

sosyal yapı üzerinde önemli etkileri vardır. Toplumların kültürel, 
ekonomik ve siyasî yapıları, ulaşmış bulundukları teknolojik seviye¬ 
ye göre şekillenmektedir. 

Klâsik teknolojiler, ülkelerin coğrafyasına ve doğal kaynak¬ 
larına göre oluşmuştur. Bu üretim usûllerine göre şekillenen ferdî 
davranışlar ve alışkanlıklar zamanla kültür dediğimiz toplumsal 
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davranış kalıplarına dönüşmüştür. Sanayi Devrimi ile hızlanan tek¬ 

nolojik gelişme, insanın tabiata hakimiyetini sağlamış ve tabiatın 
insan üzerindeki etkisini azaltmıştır. Böylece, Toplumlar arasında¬ 

ki, ülkelerin çöğrafyasından kaynaklanan kültürel farklılıklar aza¬ 
lırken, modern teknolojilerin ortak etkisi başlamıştır. Bugün Ülke¬ 
lere göre değişen klâsik üretim usullerinin eseri olan toplumsal 
davranış kalıpları kırılmaktadır. Şimdi bütün toplumların ortak üre¬ 
tim usûlü, modern teknolojilerin eseri olan evrensel bir kültüre 

doğru gidilmektedir. 

Bu yeni ve ortak kültür, millî kültürlerin statik yapısın¬ 
dan farklı ve modern teknolojilerin dinamizmine uygun olarak daha 

değişken ve daha akıcıdır. 

Teknolojik gelişme, toplumların kültürel ve sosyal bünyele¬ 

riyle birlikte, teşkilâtlanma şekillerini de etkilemektedir. Toplum- 

ların bugün ulaşmış bulunduğu en ileri teşkilâtlanma şekli millet 
seviyesindeki bir toplumun teşkilâtlanma şekli olan Devlettir. Dev¬ 
let; Millet, toprak ve bağımsızlık unsurlarından oluşur. Devletin 
bağımsızlık unsuru hükümranlık haklarına, yani yasama, yürütme ve 

yargı yetkisine dayanır. Devletin hükümranlık haklarının kime ait 
olduğu; kim tarafından, nasıl kullanılacağı meselesi Devlet olarak 

teşkilâtlanmanın temel meseleleridir. Modern teknoloji çağının ilk 
yıllarına kadar, hükümranlık haklarının Tanrının yeryüzündeki tem¬ 

silci sıfatı ile Hükümdarlara ait olduğu, onun tarafından veya onun 

adına kullanıldığı görülmektedir. Çünkü toplumların o günkü tekno¬ 
lojik seviyesinde bu yetkilerin bir tek kişi tarafından kullanılma¬ 
sından başka çare yoktur. 



Teknolojik gelişme hışlanıp ulaşım ve haberleşme imkânları¬ 
nın genişlediği 19 ve 20snei yüzyıllarda, milletler hükümdarları 
bertaraf ederek; yasama, yürütme ve yargı yetkilerini ellerine al¬ 

mışlar ve bu yetkileri kendilerini temsile yeükili organlar vasıtası 
ile kullanmaya başlamışlardır, Böylece halen en geçerli siyasî yapı 

olan Purlamanl ur Dumokruulltır or Laya çıkjıuyİJ r. Pür] omutı Ur Domok- 
rasiler, milletlerin hükümranlık haklarını ancak dolaylı yoldan, 

aracı organlar eliyle kullanabildiği siyasî yapılardır. Teknolojik 

gelişme bugünkü hızla devam ederse, bir gün bu aracı organların kal¬ 
dırıldığı; yasama, yürütme ve yargı yetkisinin bizzat millet tara¬ 
fından kullanıldığı doğrudan demokrasilere ulaşılabilecektir. 

Ortak üretim usullerinin olağan sonucu, ortak kültür, benzer 

sosyal yapı ve benzer yönetim şeklidir. Kısacası; teknolojik geliş¬ 
me toplumları birbirine yaklaştırmakta, sistem farklılıklarının se- 

bep olduğu çelişkileri yumuşatmakta veya azaltmaktadır. 

Günümüzde teknoloji fertlerin, işletmelerin (firmalar) ve 
Devletlerin hayatında çok önemli roller oynamaktadır. 

İlim kainatta mevcut imkânları tanımayı, teknoloji ise kul¬ 
lanmayı sağlamaktadır. Teknolojik gelişme hızlandıkça insan bu im¬ 

kânlardan daha çok veya daha iyi istifade edebilmektedir. Böylece 

her teknolojik gelişme insan lehine yeni avantajlar ve kolaylıklar 

yaratmakta, hayatı daha cazip hale getirmektedir. Kişi teknoloji¬ 

nin sağladığı kolaylıklardan istifade edebilmek için onu izlemek, 
bulmak ve bilmek zorundadır. 



Teknoloji;,' gelişmenin ki5i.> r Iris i "'.er . uatla d eğin - 
&?r. teknolojik gelişmeniz kişiler acısıncan olumsuz etkileri de 
vardır: Her teknolojik çelişme bir riski veya tehlikeyi de berabe¬ 

rinde getirmektedir. Kişi bu riskin ger çeki eşmesini enleyebilmek 
veya tehlikenin zararından korun ab i İp. ek iç in yeni teknolojileri ta¬ 
nımak zorundadır. 

Modei n teknolojilerin tatbiki ile d or. al kaynaklar insanın ih¬ 

tiyaçlarına uygun hale getirilmektedir. Fakat hem üretim safhasında 
ve hem de tüketimden sonra bu kaynaklardan bir kısmı, tabiatın ya¬ 

bancı olduğu maddelere dönüşmekte ve havaya, suya veya toprağa ka¬ 

rışmaktadır. Miktarı gittikçe artan veya bazı-•»yörelerde yoğunlaş¬ 
makta olan bu atıklar, hayatın üç temel faktörü olan havanın, suyun 

ve toprağın etkinliğini azaltmaktadır. Kısacası insanlığın, hayatı 

daha cazip kılmak için sürdürdüğü teknolojik yarış., hayatın kendi- 
1 

□ ini tehlikeye atmaktadır. 

Firmalar ekonomik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bunlar 

üretim faktörlerinin (emeğin, sermayenin, teknolojinin) bir araya 

geldiği ve üretimin gerçekleştiği yerdir. Maddeyi ve emeği itısan 
ihtiyacına uygun hale getiren düzen firma seviyesinde kurulur. Fir¬ 

malar açısından teknolojinin önemi büyüktür. Firma, daha az girdi 
kullanarak daha çok ve daha iyi kalite, tüketicinin tercihine uygun 
mal veya hizmet üretebilmek, daha rantabl çalışabilmek için tekno¬ 

lojik güçlerini sürekli artırmak ve geliştirmek zorundadırlar. Yok¬ 
ça fonksiyonlarını yerine getiremez veya rakipleri karşısında ayak¬ 
ta duramazlar. 

2) delışmış ülkeler bu çelişkinin bedelini gelişmekte oian ülkelere 
ödetme gayretlen içindedirler. 



Teknolo’jinin Devlerle ilgisi., fertler ve firmalardan daha 
fazla ve daha önemlidir. Her şeyden svyel ekonominin teknolojik İh¬ 

tiyaçlarını karşılamak, yüzdhnlüiüğti Devlete ait bir altyapı mesele¬ 
sidir. Devlet, kendi yapışma ve şartlarına uygun bir Bilim ve Tek¬ 

noloji ülutomi iyinde bu ihtiyarî karşılamaya çalışır. Sistemin ama¬ 

cı, İlmî vu teknolojik üllgj blrjlcfckri* millî nevi y od o artırarak çağ¬ 
daş düzeyde tutmaktır. Bugün bütün ülkeler insanlığın sahip olduğu 
bilgi birikiminden paylarına düşeni almaya çalışmaktadırlar. Bu yol¬ 

la millî teknolojik seviyelerini yükseltmeye çalışan ülkeler, tek¬ 

nolojinin kalkınma, refah ve bağımsızlık demek olduğunu çok iyi bil¬ 
mektedirler. Açıktır ki, ülkelerin milletler silesi içindeki yeri 
sahip oldukları ekonomik gb.ee, ekonomik güç ire ulaşılmış bulunan 

teknolojik seviyeye bağlıdır. 

Devlet, d oha hızlı bir kalkınma için gerekli olan sosyo-eko- 
nomik altyapıyı kurup geliştirebilmek için, çağdaş teknolojilere 

sahip olmak zorundadır. Bugün eğitim, sağlık, ulaşım ve haberleşme 

hizmetlerinin çağdaş düzeyde verilebilmesi kalkınmanın gerektirdi¬ 
ği hızla artırabilmesi buna bağlıdır. 

Gte yandan çağımızın sosyal Devleti, klasik devlet fonksi¬ 
yonlarının ötesinde, pek çok sosyal hizmetle mükelleftir* Bu hizmet.- 

lerin' gereği gibi ve çağdaş seviyece hizmetler olarak yerine geti¬ 

rilmesi., çağdaş teknolojileri gerektirmektedir. Devlet bir yandan 
»konemik altyapıyı geliştirmek, öte yandan sosyal hizmetleri etkin¬ 
likle yerine getirebilmek için bilim ve tekniği devreye sokmak zo¬ 
rundadır. 



Teknolojik potansiyeli arttırmanın başlıca iki yolu vardır : 

1. Ar-Ge faaliyetleriyle teknoloji üretmek, 

?, Tekrvolo i i i iLal (transfer) etmek. 

Her ülke, kendi durumu, ihtiyaçları ve imkânlarına bağ¬ 
lı olarak bu yollardan birine öncelik tanımakta veya her ikisine de 

aynı derecede oram vermektedir. Mevcut iki alternatif arasındaki en 

isabetli tercih, ülkeye, bölgeye ve sektöre göre değişen şartların 

çok iyi bilinmesine bağlıdır. Tatbikatta, gelişmiş ülkelerin tekno¬ 
loji üretmeye, gelişmekte elan ülkelerin ise teknoloji transferine 
öncelik verdikleri görülmektedir. 

İktisadî imkânları ve teknolojik seviyesi teknoloji üret- 
2 

meye yeterli olmayan pek çok ülke' için, aslında herhangibir tercih 
• r: öz konusu değildir. Bu ülkeler çok büyük olan teknolojik açıklarını 

ancak, yoğun bir şekilde teknoloji ithal ederek kapatabilirler. 

Gelişme y o 1un dak i ülk elerin, t ete ı o 1 o- j i ür e tm ek y er in e, 

teknoloji ithaline öncelik vermelerini gerektiren başka sebepler de 

vardır; Here ey den - önce teknoloji üretmek, teknoloji ithal etmeye 

oranla, çok daha güçtür. Pek çok ülkenin al tından kalkamayacağı ka¬ 

dar r arma şık bir organizasyonu gerekd. irmektedir. Teknoloji üretmek, 
teknoloji ithal etmekten daha masraflıdır, daha çok zaman ve daha 

çok emek gerektirmektedir. Ayrıca başkalarının bildiği bir şeyi, ye- 
\ 

riden yaratmaya çalışmanın, bu maksatla para, zaman, ve emek harcama¬ 
nın mantığı da yoktur. 

2) Dünyada halâ, çapa dahi üretemeyen 30'a yakın ülke olduğu, Bir¬ 
leşmiş Milletler yetkililerince açıklanmıştır. 



Bilgi bölüşüldükçe çoğalar. öyleyse bilgi Üretmenin en 
kestirme yolu, başkalarının bildiklerini öğrenmektir. Cnun içindir 

ki gelişmekte olan ülkeler, öncelikle ihtiyaç duydukları bilgileri, 
dünyadaki mevcut teknolojik birikim içinde aramak, bulmak, almak ve 
kullanmak zorundadırlar. 

Ne var ki, bu bile ilk bakışta görüldüğü kadar kolay de¬ 

ğildir. Çünkü günümüzün teknolojisi yaldızlj ambalajlarla satılan 
bir mal değildir. Çok karmaşık bilgi ve oldukça masraflı tecrübele¬ 

re dayanmaktadır. Öte yandan gelişmekte olar pek çok ülke, bu tekno¬ 

lojileri alıp, başarıyla kullanabilmek içir, gerekli insan unsurların; 
dan ve teşkilatlanmadan mahrum bulunmaktadır. Teknoloji gözle görü¬ 
lür bir şey olsaydı onu elde etmek bir makinayı satın almak kadar 

kolay, kullanmaksa o makinayı çalıştırmayı öğrenmek kadar güç olur¬ 

du. Halbuki gerçek bundan çek farklıdır. 

Millî teknolojik birikimini teknoloji ithal ederek ar¬ 
tırmak isteyen her ülke, karmaşık ve güç transfer işlemlerini, te¬ 

ferruatlı şekilde tanzim etmek ve karşılaşılan güçlükleri giderici 
tedbirleri almak zorundadır. Gelişmekte olan ülkeler bu konuda, ken¬ 
di aralarında işbirliğine ve gelişmiş ülkelerle, milletlerarası ku¬ 
ruluşların yardımına muhtaçdırlar. 

Teknoloji, kalkınma açısından hayatî önem taşımaktadır. 
Çünkü kalkınmak, üretebilmeye, üretebilmek ise üretmesini bilmeye 
sağlıdır . Kalkınma gayreti' içinde bulunan Türkiye, bu gerçeği çok 

iyi bilmek zorundadır. Türkiye, teknolojinin hayatî öneminin şuu¬ 

runda olarak, millî teknolojik potansiyeli hızlı ve düzenli bir 
şekilde artırmak üzere, gerekli tedbirleri acilen ve eksiksiz ola¬ 
rak almalıdır. 
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Türkiye bugün, bir yandan, ülkeye yoğun bir şekilde teknolo¬ 

ji transferini mümkün kılacak tedbirleri almak, öte yandan; teknolo¬ 

ji üretmeye veya ithal edilen teknolojileri, millî şart ve ihtiyaç¬ 
lara uyarlamaya yönelik Ar-Ge faaliyetlerini artırmak durumundadır. 

Türkiye bunu mümkün kılacak kanunî ve İdarî tedbirleri almakta ge¬ 

cikmiştir. 

Daha evvel de ifade edilmeye çalışıldığı gibi, bilim ve tek¬ 
noloji günümüzde çok yönlü mefhumlardır. Hem bilim ve hem de tekno¬ 
loji değişik aşamalarda araştırma ve inceleme konusu edilebilir ve 
edilmelidir. Meselâ bilgi üretme aşamasında; Araştırma Geliştirme 
faaliyetlerinin teşkilatlandırılması, A-G stratejisi ve yönetimi, 

hem ilmî bilgi ve hemde üretim bilgisi (teknoloji) 'açısından üze¬ 

rinde hassasiyetle durulması gereken konulardır. Üretilen bilgile- 
* 

rin toplumda ve ülke sathında yayılması ve bu maksatla alınması ge¬ 

reken tedbirlerin araştırılması birincisinden daha az önemli değil¬ 

dir. Nihayet bu bilgilerin yaygın ve etkin kullanımı ayrı bir eği¬ 

tim ve araştırma konusudur. 

Bu T e z teknolojinin hayati öneminî vurgulamak ve Türkiye'¬ 

nin teknolojik problemlerine dikkat çekebilmek amacıyla hazırlan¬ 
mıştır. Tez dört bölümden müteşekkildir. 

Birinci bölümde genel olarak teknoloji üzerinde durulmakta¬ 

dır. Bu bölümde teknolojinin önemi vurgulanmakta, teknolojik geliş¬ 

me ve teknolojik gelişmenin ekonomik kalkınmaya etkileri izah edil¬ 
meye çalışılmaktadır. 
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ikjXLci bölümde Türkiye'nin teknolojiyle ilgili mevcut duru¬ 
muna değinilmekte ve ülkenin teknolojik problemleri ortaya konulmak¬ 

tadır. Bö bölümde teknolojiyle ilgili mar'i mevzuat ve idari yapı 

gözden geçirilmektedir. 

Teknoloji Transferi, mefhum olarak ve tatbikattaki durumu 

itibariyle Üçüncü bölümde ele alınmıştır. Bu bölümde Teknoloji 
transferinin önemi, lüzumu ve başlıca teknoloji transfer yolları 
mümkün olan teferruatta izaha çalışılmıştır. 



2- KONUNUN ÖNEMİ 

2.1. Teknolojik Gelişme 

İlim ve teknoloji, insanlığın binlerce yılı bulan 

mazisinin, üzerinde herkesin hak idia edebileceği müşterek 
mirasıdır. İlim ve teknik birbirini izleyen keşif, icat ve 

yenilikler şeklinde ve giderek artan bir tempoyla gelişmiş- 
t ir. 

İnsanın gerçekleştirdiği ilk icat hiç şüphesiz "si¬ 
lah Mt ir ve ilk silah, büyük bir ihtimalle, bir taş parçası¬ 

dır. Çok yakın bir zamana kadar, insanın Kollandığı en etki¬ 

li silahlar ok ve kılıç olmuştur. Barutun icadıyla silah sa¬ 

nayii doğmuş, TNT'nin, uçağın, Atom ve Hi,drojen bombalarının 
icadıyla gelişen silah sanayii, Nötron bombası ve LASER^ si¬ 
lahlarıyla bugünkü boyutlarına ulaşmıştır. Günümüzde en. ileri 
sanayi dalı silah sanayij.«1ir ve en hızlı gelişen sanayi dalı 

da yine savaş sanayiidir. 

Askeri ihtiyaçlar, Tarihin her devrinde, teknolojik 
gelişmenin itici gücünü teşkil etmiştir. Savaşlar İnsanı her 
zaman, mümkün olandan fazlasını yapmaya zorlamıştır. İnsanlık 
bugün sahip olduğu; çağımıza özelliğini veren havacılık, ha¬ 
berleşme ve uzay teknolojileriyıe, nükleer teknoloji dahil 

birçok keşif ve icadı savaşlara borçludur. Başka bir deyişle, 

3) LASER (veya Light Amplification by Stimulated 
Radiation), hızla gelişmekte olan bir teknolojidir. Şimdilik 
daha çok askeri ihtiyaçlar ve İlmî araştırmalar için kullanı¬ 
lan LASER'ın, gelecekte insan hayatında elektrik kadar önemli 
rol oynaması beklenmektedir. 
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insen, insanı yok etmeye çalışırken, insanlığa bir başka 

yönden hizmet etmiştir. 

Tarım aletleri, tekerlek, yazı, sun'i aydınlatma 
araçları, madeni eşya, ulaştırma ve haberleşme araçları, tek¬ 

nolojik gelişmenin önemli kilometre taşlarını teşkil etmişler¬ 
dir. Çoğu tarih öncesi devirlere ait olan bu icatların her 

biri, zamanla tam bir sanayie dönüşmüş, kendi içinde ve öteki 

sanayi dalları ve yan sanayilerle etkileşerek sürekli geliş¬ 
miştir. 

İlmî ve teknolojik gelişme ilk çağlarda Asya'da, An¬ 
tik Çağ'da Akdeniz Havzasında, Orta Çağ'da Önasya'da ve Rö- 
nasans'tan sonra da Avrupa'da yoğunlaşmıştır. 

Orta Çağ (veya Skolastik Çağ), İlmî ve teknolojik 
gelişme açısından Batı'da, Mölü devir" olarak yaşanmıştır. 

Bin yıl süren bu dönem İlmî ve teknolojik gelişme açısından 

insanlık için büyük kayıp olmuştur. 

Kainatta mevcut bulunan nizam, Tanrı'nın eseridir. 

Hristiyan Dini, insanın bu nizam içinde olup-biten hadiseler¬ 

le ilgilenmesini istememiş, bunların takdir-i İlâhî veya hik- 

met-i ilâhî olarak kabul edilmesini istemiştir. Bu durum Ki¬ 
lisenin çıkarlarıyla birleşerek koyu bir taassuba dönüşmüş 

ve Rönasansa kadar devam etmiştir. Orta Çağ boyunca Hristiyan 
alemine hâkim olan bu zihniyete ters düşenler en sert şekilde 
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ce zalandırılmışlardır. 

Aynı dönemde Doğu’da durum çok daha farklı olmuştur. 
İslamiyet in, okumayı, aramayı ve öğrenmeyi emreden prensip¬ 

lerinden hareket eden müslümanlar, ilmi, "mürşid" kabul et¬ 

mişlerdir. Orta Çağ boyunca, İslâm aleminde ilim büyük bir 

hızla gelişmiştir. Müslümanlar özellikle, tıp, kimya, mate¬ 
matik ve astronomide, Hristiyanların yüsyıılar boyu yabancı 

kaldığı kavramları geliştirmişlerdir. Ne var ki, Doğuda bu 

tekâmül, daha çok "pür bilgi" seviyesinde kalmış, geliştiri¬ 
len teorik bilgilerin üretim bilgisine, yani teknolojiye dö¬ 
nüştürülmesi mümkün olmamıştır. Doğuda geliştirilen bilgiler, 

daha sonra Batıya transfer edilmiş,. burada âahn da gelişti¬ 
rilerek teknolojiye dönüştürülcsüsVir, 

Doğudan Batıya bilgi £$it <&Â%m X 1*1 i®,, Orya Avrupa.*y& kadar 

ilerleyen Turk ak ini arı, Haçl? t? ferleri, Hat maharetleri 
ve Endülüs , Eoiey Afi ika ve O&mniı SI*dresei-s 'inde Öğrenim 

gören AvrupalI uğreroiler büyük t'ol cy-j-^ış;. ardır. 

Bu bxlgi akimı, Batıda İ2mt »ekısaülii ve 

moöerr teknoloji çağın:, ha^ixlayar ea buemi efken olmuştur. 

4' Müebet ilikler 31ya ue a&t*matiğe daya¬ 
nır. Maternal iğin gs".n® iliği yarde Svâeoaî ilimleri» tekamülü 
imkana ızdu , Batıda . ■ ?u y y .1 a tadar kail-sail an E omen Ra¬ 
kamlarıyla en basit jg t dai-. /apy-zk .. 
değildi. 

Avrupa*da üsstamat i.|lf ılır. -«y■■■ iü*cu yuiy t.' 1 h 
Arap rakamlarının alınmasıyla * ünlü-'matematik-' t; «t- 
rin yetişmesi ise bundan £ ■', yİtyıl s-;>am ©uyxor •. 



Rönesansla, Orta Çağ boyunca Batıya hâkim olan koyu taassubun 
kalın perdeleri yırtılabilmiştir, Böyleee İnsan, Antik Çağın 
şüpheci gözlemlerine ve akılcı deneylerine dönebilmiştir. Bu 
gözlem ve deneyler sayesinde insan, zekâsını, kaabiliyetini 

ve gücünü ortaya koyabilmiştir. 

Batıda gözlem ve deneye dayalı İlmî araştırmalar Rö- 
nesansı takip eden iki yüzyıl içinde artmış ve özellikle 16. 
yüzyılda yoğunlaşmıştır. Bu araştırmaların büyük bir kısmı 

5 
"ekip çalışması” şeklinde gerçekleştirilmiştir. Metod ve 
işbirliği fikrinin gelişmesi sayesinde İlmî araştırmaların ve¬ 

rimi artmış, müsbet ilimler daha büyük bir hızla gelişmiştir. 
Bu gelişme modem teknoloji çağını hazırlamıştır. 

İnsan iş yapabilmek için önce kendi gücünü kullanmış¬ 
tır. Sonra hayvan gücünden istifade eden insan, zamanla tabia¬ 

tın gücünden kontrolsüz şek ilde yararlanmıştır. İnsanoğlu 
tabiatın ihtiva ettiği ve ilk bakışta sonsuz gibi görünen 

gücü kontrollü şekilde kullanabilmek için yüzlerce yıl süren 
araştırmalar, gözlem ve deneyler yapmıştır. Bu çalışmaların 
sonucu olarak, 250 yıl önce buhar gücünü kontrol altına ala¬ 

rak, tabiata hükmedebilecek kedar güçlü olduğunu ispat etmiş¬ 
tir. 

İn»eu..m ta'oıat& hükır •»* »s*i kois.j -slasssmiştır, Bu başarı, 

5 ' L .-d r-î..,. uıpy ferdî zlhiu jim¬ 
nastiği şerlinde gsreni in - Bu yurv' >• sosyal İtimi*'*, 
bilhassa. ■/.>*•:ufs 7& ' u, ■ mnraf - ' ^ fry:.-ı tü a erke* 

1işmiştır. 



binlerce yıl süren araştırmaların ve akıl almaz fedakârlıkla¬ 
rın eseridir. Güpe gündüz, elinde bir fenerle, hakikati ara¬ 

maya çıkan Diyojenin hatırası, Arşimet’in ve Newton'un 
-"Buldum! Buldum!" diye, Galile "nin "Dünya yine de dönüyor!" 

diye haykırışları hafıza-i beşerde halâ yankılanmaktadır. İl- 
I ■' 

min ve teknolojinin gelişmesinde dana nice ilim, fikir ve 

tefekkür adamının büyük payı olmuştur. Bu insanlar, çoğu za- 

man tabiatla olan mücadelelerini kazanmış fakat, hemcinsleri¬ 
nin entrikaları ve ahlâksızlıkları karşısında yenik düşmüş¬ 

lerdir. Fakat kutsal mücadele ve onun eseri olan İlmî tekâ¬ 

mül yok edilememiştir. 

Müsbet ilimlerdeki gelişmelerin eseri olarak I8»ci 

yüzyılın başında icat edilen "buhar makinesi* bütün zamanla¬ 

rın en önemli icadıdır. Modern teknoloji çağını başlatan, bu 

olay, "Sanayi Devrimi" olarak nitelendirilmiştir, tasan artık 
maddenin dönüşümü veya yer değiştirmedi tabiat 

hadiselerini kontrollü şekilde kullenertü, bileğine kuvvet 
iş yapmaktan kurtulmuştu! . Böyle öf- enerdi? jdur.s kömür, elek¬ 

trik, petrol, nükleer yakıt ve başka şeklîlerle înaan haya¬ 

tına girmiştir. Artık bir ülkenin k&Lkımişl 1 sevvssi, c 
ülkede kişi başına tüketilen, kosrji siki »iyi a -;l siliye baş¬ 
lanmıştır. 

Tekr.f. • . k isyrimrdeo «r-srak.:. iki 

yüzyıl boyunf' I rrv ü?.i 's-r ■ ■ keşif, rest yor: :k- 

lerlt hız: -a âelişsıiş m «»» ötâ yrl rs ta» tefese*n jİM 
infilâka dönr,, ■ 1; s Ur* 

-t . ' ’ ‘ 

Mode •: tekin ..-ılı i---i-. '- - • •' -ör •• • >• ■ ■-■file¬ 

leri kronolo jia «ircyo <y: ,s - > 
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1720 - İlk buharlı makinenin kullanılması 

1822 - Buharlı Lokomotifin kullanılması 

I83I - İlk elektrik üretimi 

1862 - İçten yanmalı motorun icadı 

1881 - Elektriğin yaygın olarak kullanılmaya başlanması 
1892 - Motorun yaygın olarak kullanılmaya başlanması 
1904 - Uçağın icadı 

1905 - Amp filik at örün icadı 

1915 - Amp filik at örün haberleşme aracı olarak kullanılması 

1916 - Uçağın askeri maksatlarla kullanılması 
1927 - Uçağın sivil maksatlarla kullanıltnası 

I938 - İlk nükleer deney 
1941 - İlk at cm reaktörünün kurulması 

1945 - Atom bombasının kullanılması 

1949 - Transistorun icadı 

1954 - Transistor sanayiinin kurulması 

1957 - İlk sun'i peykin yörüngesine oturt--jMm 1 
196i - İçinde insan bulunan ilk peyk ir. uzaya fırlatılması 
1969 - İnsanın aya ayak basması 

1981 - Uzaya ilk "dolmuş "un gidip-geliaeei 

Görüldüğü gibi, hem önemi i ar ar .t misk i süre ve 
hem de bir icadın gerçekleşme*iyi* i*;, t. i «ata komüjsanı 
omdaki süre gittikçe kısaltıştır*. I./te fu iki.. 1 iıiasl sacadır 
ki. teknolojik gelişmeyi günümüzde tür; i a i m az* ölçülere ulaştır¬ 

mıştır» Bu gelişme sayesinde i na&î , ya i m a tabiata .f&« 
kat neredeyse zamana hükmeder hale gelmiş !::*.r. 1825■r.î ’.na 

v kadar insan ir arada ancak bir atın abrat, t kal s. hız yapabili¬ 

yordu. 1947 yılında ses duvarını aşmayı başaran, insanoğlu 
bugün, ışık hızına ulaşmayı hayal eder hale gelmiş*.vr 



Sanayi Devrimi ve onu takip eden önemli teknolojik 

gelişmeler Batıda gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler ve bilhassa 
İkinci Dünya Harbinden sonra kaydedilen teknolojik patlama 

sonucunda Batılı Ülkelerin teknolojik seviyesi hızla yükse
lirken dünyanın Öteki ülkelerine doğru bir teknoloji akımı 

mümkün olmamış i ir* Aksine, geri kalmış ülkelerden gelişmiş 

ülkelere doğru b-.2 beyin göçü (brain eruin) Daşlamiştır. Bu 

sebeple, gelişme vs? -.«rdaki ülkelerin tak-ncS jik gelişmeleri 
takip etme] m i lah.i , «.■ raie gelmişi « . 2* r yancb-. - et

nolojik potanaij ri ■: n -h 1-..İ« rrtüm: , ota . bazı ül**is*rin 

bu gelişmelere aynk *yâvj • *,• ,ou4 lta>> uam iki grup 

ülkesi arasındaki teknoloji /ürk.;. ıl ik / . a sürede büytvı bAr 
uçuruma dönüşmüştü. Bugün ? .ur mü .J&±n mu.. krag mel ı o3 «n bı -

lı* ve teknolojinin £>.tmn .■■ne t U.?-..<■ f -any a o-i '‘ununun dört
te birini teassil <nien bi: grv k:w.liantaakt«-fır. 

<.... •?*£ -■ i.ı.r .* v - .onerui-. BaSb&ları 

İlmî ve te .. ; ; . v; » o;i..- gelişme di-
ş möfc i 2 . ayrı -r. ı iv-- i rnrı •..•«•- ündür Bunl er f 
J İlmî {ve. ....) e • vijf.r. >. ■ •» .at Piki) 

. «• 117.: î *■ : : -o. t - r ı • .ataK sıram a-

ti j. t * a.... .*• s ' 

iC 0ı... ıl.. i. ■ >. . V-

•: • - .-r m r unsvri n-

■ ■; ’ ■' Isbici-* ■ -

r si •• . e ■ j ar ry 

v.İ go ' 



sırlarının ve İlmî kuralların tesbit ve izahı maksadına yö¬ 

nelik ç ally mal ardır. Gözlem ve deney .şeklinde sürdürülen bu 
çalışmalara temel araştırma (basic Researches) denilmektedir. 
Teknolojik gelişmenin teorik (veya İlmî) safhasını teşkil 
eden bu çalışmalar, üniversitelerde veya özel İlmî araştırma 
merkezlerinde, ilim adamları tarafından sürdürülmektedir. 

Devlet bu çalışmaları, bilim politikası ve bilim adamı poli¬ 
tikası vasıtasıyla etkilemeye ve yönlendirmeye çalışmaktadır. 

İlmî gelişmeyi, teknolojik gelişme safhası takip et¬ 

mektedir. Teknolojik safhada, birinci safhada gerçekleştiri¬ 

len çalışmaların neticesi olan teorik bilgiler, günlük hayat¬ 

ta kullanılabilir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalış¬ 

malar, yanı teorik bilgiyi üretim bilgisine dönüştürmeye yö¬ 

nelik çalışsalar*, uygulamalı araştırmalar (Applied Researches) 
veya Araştırma - Geliştirme 'Research and Development) faali¬ 
yetleri şeklirdr anılmaktadır. Uygulamalı araştırmalar, sınaî 

kuruluşların bünyesinde yer alan veya özel olarak kurulmuş 
bulunan ar-Ge Merkezlerinde sürdürülmektedir» 

Bugün bu faaliyetler tam bir a ?,.r «• u/ ..ut gelmiş 

bulunmaktadır. Bu mesleğe mensup kişilere ■ :rrırn:ı* re, - a 
"tPicnolog*' denilmektedir. 

İlmî ve teknolojik gelı 

.çalışmaların neticesi icat veya ye-1*; ,■ *- 
çıkmaktadır. Bir icat veya yeni- :i M-*- 
üretiminde kullanılan »Üretim h%U JO-' . 
kendisidir. Bu bilgiler bir h*,,,_ 
Olabileceği gibi (process tebb»o? 
le ilgiit (product technoîn - * - 

' ö. V - - ■' .yr~. ' .. J1; . 

-3’ i ^: ..1 / * iv. 

*:Y. r û- * - vajrsı 

u r /•> 



1 SAFHALAR İŞLEM KURUM KİŞİ POLİTİKA NETİCE İLGİLİ ÜST 
POLİTİKALAR 

I! İLMİ t VEYA 
II TEORİK) SAFHA 

1- GÖZLEM 
2- DENEY 
3- TESBİT 
4- İZAH 

1- ÜNİVERSİTELER 
2-İLMİ ARAŞTIRMA 

MERKEZLERİ 

BİLİM ADAMI 
1-BİLİM POLİTİKASI 
2- BİLİM ADAMI POL TEORİK BİLGİ 1- MİLLİ EĞİTİM 

POLİTİKASI 
2- BİLİM POLİTİKASI 

TEKNOLOJİK 
1 'TATBf Ki) SAFHA 

1- ARAŞTIRMA 
2-GELİŞTİRME 
3-DENEME 

1-TEKNOLOJİK 

ARAŞTIRMA MER 
2-SINAİ ve TİCARİ 

KURULUŞLAR 

TEKNOLOG 

1- Ar-Ge POLİTİKASI 
2 TEKNOLOJİ 

TRANSFER 
POLİTİKASI ÜRETİM BİLGİSİ (TEKNOLOJİ) - TEKNOLOJİ 

POLİTİKASI 

III-

EKONOMİK I 
SAFHA I 

1-YATIRIM 
2- İŞLETME 
3- ÜRETİM 

1-SINAİ KURULUŞ¬ 
LAR. 

2- TİCARİ KURULUŞ¬ 
LAR. 

3- DEVLET KUR. 

ı- iŞ<3 
2- TEKNİK KADRO 
3- TEKNOKRAT 

1-YATIRIM POL. 

2-KALKINMA 

STRATEJİSİ 
3- İSTİHDAM POL. -MAL - HİZMET - İKTİSADİ 

POLİTİKA 
y _ zjj'i 

IV 

SOSYOLOJİK I 
SAFHA 

1- EKONOMİK BÜYÜM! 
2- KALKINMA 
3- SOSYAL REFAH 

DEVLET POLİTİKACI - KALKINMA POL -FERDİ ' TATMİN - İKTİSADİ POL. 

TEKNOLOJİK GELİŞMENİN SAFHALARI 
VE UNSURLARI 



Devlet teknoloji üretimi ile ilgili çalışmaları genel 

teknoloji politikasıyla ve Ar-Ge politikalarıyla teşvik et¬ 

mekte ve yönlendirmektedir. Bu arada gelişme yolundaki ülke¬ 

ler, daha kesin ve daha az masraflı olması ve daha kısa vade¬ 

de netice alınabilmesi açısından teknoloji üretmeye yönelik 
çalışmalar yerine, teknoloji transferini teşvik etmektedirler. 

Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta 

vardır: Gerek birinci ve gerekse ikinci safhaya ait çalışma¬ 
ların sonucu olabilecek bazı bilgiler, İlmî ve teknolojik ge¬ 

lişmenin tabii seyri içinde kendiliğinden ortaya çıkmakta ve 
gelişmektedir. Herhangi bir kişiye ve kuruluşa mal edilmesi 

mümkün olmayan bu bilgiler, "Anonymous" bilgi olarak İlmî 

ve teknolojik birikime katılmaktadır. 

Ayrıca ifadesinde fayda bulunan başka bir nokta da 

şudur: İlmî ve teknolojik gelişmenin safhaları ve unsurları 
arasındaki ayırım katı değildir. Söz korusu çalışmalar ve bun-r 

lan yerine getiren kişi ve kuruluşlar birbirlerini karşılık¬ 
lı olarak etkilemekte ve çoğu zaman kendilerine ait olmayan 
çalışmaları yerme getirmektedir. Ar -ie kuruluşlaımın ve 
teknologlarm teorik oil..t i u.-et »len ve ilim adamı ve akade¬ 

mik kuruluşların da ta- ure emeieri n&lâ vaygm bir tat¬ 
bikattır. Birçok ülke d* ve ou - ..’a Türk i ve * de) ilim adamı 

ile teknolog, İlmî a- -'scienti fic research) ile Ar-Ge 

(Research and Development) eras tmw : fark bile neniiz çok iyi 
anlaşılmış değildir. 

Bu çalışmaların *hİv. .-firi kılınabilmesi, uzmanlaş¬ 
manın sağlanabilme s ı "o cı* takım "d ,r; ıce .ıon" larua, tekrar- 
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ları ile) kaynak kaybına sebep olunmaması için İlmî ve tek¬ 

nolojik gelişmenin saıh&ları ve unsurları arasındaki ayırımın 
yapılması gereklidir. Fakat bu yapılırken, ilgili kuruluşları 

birbirine bağlayan köprülerin iyi kurulmasına ve ilim adamı - 

teknolog ilişkisinin iyi düzenlenmesine itina edilmelidir. 

İlmî gelişmenin maksadı teknolojik gelişmeyi hızlan¬ 
dırmak, teknolojik gelişmenin hedefi ise ekonomik büyümeyi 
sağlamaktır. Bir ülkede mevcut olan üretim bilgisi birikimi, 

ülke ekonomisinin üretim gücünü oluşturan temel unsurdur. 
Başka bir ifadeyle, millî teknolojik kapasite arttıkça "üre¬ 

tim gücü" de artmaktadır. Bir ekonomide, GSMH ve fert başına 

millî gelir gibi ekonomik göstergeleri hareket ettiren "üre¬ 

tim gücü" olduğuna göre, bu göstergelerin temelde teknolojik 
potansiyele bağlı olduğu söylenebilir. 

İlmî, teknolojik ve ekonomik gelişme süreci içinde 
yer alan çalışmaların nihaî hedefi sosyal refaha ulaşmaktır. 
Bu,ekonomik büyüme, yani ekonomik göstergelerin yükseltilmesi 

(veya daha çok mal veya hizmet üretilmesi) sayesinde mümkün 
olabilir. 

Daha çok üretim daha çok ihtiyacın tatmini demektir 

ki bu, sosyal refaha ulaşmanın ön şartını oluşturmaktadır. 
Çünkü kişi ihtiyaçları tatmin olduğu nisbette mutlu ve top¬ 
lum fertler mutlu olduğu oranda müreffeh olabilir. Bu konu 

aşağıda daha geniş şekilde ele alınacaktır. 

2.3. Kalkınma-Sermaye-Teknoloji İlişkisi 

Ekonomik model ve kalkınma stratejisi ne olursa ol 



sun, sermaye her ülke için kalkınmanın temel meselesi olarak 

ele alınmıştır. Üretim fonksiyonu olarak sermaye artırıldıkça 
üretimin de artacağı, tasarruf, yatırım, daha çok tasarruf, 

yeniden yatırım süreci içinde ekonomik büyümenin gerçekleş¬ 

tirilebileceği sanılmıştır. Birçok iktisatçı, plâncı ve poli¬ 
tikacının zihnindeki yerini halâ korumakta olan bu görüşün, 
kalkınma çabası içindeki ülkelerin imkânlarının ötesinde 
borçlanmalarından ve yabancı sermaye karşısında onur kırıcı 

tavizler vermelerinden daha önemli bir sonucu olmamıştır. Ya¬ 

tırım için gerekli iç tasarruf imkânından mahrum bulunan pek 
çoic ülke, başka ülkelerin ■ as ar ruflarına başvurmak zorunda 

kalmış ve bunun bedelini de ödemesi gerekmiştir. Aşağıdaki 
tablodan da anlaşılacağı gibi, gelişme yolundaki ülkelerin 

dış borç bakiye eri toplamı har y-ıl bir önceki yıla oranla 
İo 2 b art ma* t ad ı r 

Gelişmekte olan ülLerin borçları (Milyar ABD Do¬ 
lar)** . 

1961-21*6 

1970-63,9 
19?l-79,2 

1975-191,2 

i'*?--’? - 7 , 
n i i “" İ ş ■ 

i. . • v"** 

S 
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hızından iki kat fazladır. Bu sebeple gelişme yolundaki ül¬ 

kelerin çığ gibi büyümekte olan dış borçlarının nasıl tasfiye 
edileceği meselesi, milletlerarası hayatı etkileyen çok önem¬ 

li bir problem haline gelmiş bulunmaktadır. Böylesine borçlan¬ 

mış olmanın psiko-politik sonuçları da, çoğu bağımsızlığını 
yeni kazanmış bulunan bu ülkeler açısından ayrıca değerlendi¬ 
rilmesi gereken bir husustur. 

Kalkınma için sermayenin önemini inkâr etmek mümkün 

değildir. Ancak öteki üretim fonksiyonları emek, tabiî kay¬ 
naklar, Sosyo-Politik ortam ve TEKNOLOJİ, sermayeden daha az 
önemli değildir. Kolay değişmeyen emek, tabiî kaynaklar ve 
sosyo-politik yapı veri olarak alınırsa üretimi artırmak bü¬ 

yük ölçüde sermayenin ve teknolojik birimin artırılmasına 
bağlıdır. Dış borçlanmanın mahzurları açısından, sermaye te¬ 

mininde mümkün olduğu oranda millî kaynaklara bağlı kalmak 

fakat, millî teknolojik potansiyeli teknoloji transferi yo¬ 
luyla hızla artırmak en uygun kalkınma yolu olacaktır. İthal 

edilecek ileri ve uygun teknolojiler sayesinde daha çok ser¬ 
maye tasarruf etmek ve iç talepten fazla ve dünya piyasaların¬ 
da satılabilir kalitede mal ve hizmet üretmek mümkün olacak¬ 

tır. Sadece sermayenin artırılması kalkınma için yeterli 

değildir. Çünkü para ve teknoloji, yürümek için gerekli iki 
bacak gibidir. Biri kısa ise öteki aksar, biri yok ise diğeri 

önemli bir işe yaramaz. 

Bilim ve tekniğin kalkınmaya etkisini izah eden pek 

çok örnek mevcuttur: 

- İkinci Dünya Harbi arifesinde ve Harb sırasında, Av¬ 

rupa'dan Amerika'ya kaçan bilim adamlarının ileri bilgi düze- 
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yi ve yeni dünyanın zengin kaynakları birlikte, tarihin sey¬ 

rini değiştiren teknolojileri gerçekleştirmiş ve Birleşik 

Devletleri kısa sürede Dünyanın süper gücü haline getirmiştir. 
Birleşik Amerika Harb'ten sonra, Avrupanm bilgi birikiminden 

daha fazla faydalanabilmek için, bu kıtadan bilim adamı 

"ayartmayı" devlet politikası haline getirmiştir. 

- İkinci Dünya Harbinden sonra Avrupayı karşı karşıya 
bulunduğu tehlikelerden, sadece Birleşik Devletlerin malî 

yardımı değil, fakat aynı oranda, yaşlı kıtanın bilgi biriki- 
ı 

mi kurtarmıştır. 

- Japon mucizesinin özü, Batı teknolojisinin başarıyla 
alınıp uygulanmasına dayanmaktadır. 

Yukarıda sayılan örnekler Teknolojik gelişme ile eko¬ 
nomik büyümenin yer ve zaman olarak birlikte cereyan ettiğini 

ortaya koymaktadır. Bu soru, bilim adamlarını iki hadise ara¬ 

sındaki münasebeti araştırmaya sevk etmiştir. Bu bir tesadüf 
müdür? B. Amerikalı bilim adamı R.M. Solow, 1957 yılında yar- 

8 
yınlanan bir makalesinde, ABD ekonomisindeki verimlilik ar¬ 

tışının io 80-90 oranında teknolojik gelişmeden, geri kalan 
çok küçük kısmın ise sermaye birikiminden ileri geldiğini 
öne sürmüştür. Başka bir Amerikalı bilim adamı, E. P. 

8) R.M.SOLOW, Technical Change and the Aggregate 
Production Function. R.E. Stat, Aug, 1957. 
39 (3) s. 312. 
Bahseden N.Yıldırım. Neoklasik İktisadın Tek¬ 
nolojik Gelişme Yaklaşımı. Ankara, 1973. s.l. 
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q 
Denison ise, karmaşık bir hesap tarzı kullanarak, eğitim ve 
teknolojinin Amerikan GSMH artışındaki payının İ» 43 olduğunu 
tesbit etmiştir. 

Teknolojik gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki mü¬ 
nasebeti tesbit ve ilmî olarak izah etmeyi amaçlayan çalışma¬ 

lar 1959-60 yıllarında yoğunlaşmıştır. Bu dönemde pek çok 

araştırma yapılmış ve teoriler geliştirilmiştir. Bütün bu ça¬ 
lışmalar göstermiştir ki, teknolojik gelişme ile üretim artı¬ 
şı ( = ekonomik büyüme) arasında birbirini karşılıklı olarak 
etkileyen sıkı bir münasebet vardır ve teknoloji büyük bir 
ekonomik menfaati temsil etmektedir. 

Bu gelişmeler, teknolojiyi kısa sürede, milletlerara¬ 
sı hayatın kilit mevzuu haline getirmiştir. Teknoloji, ülke¬ 

lerin dış politikalarını etkilemeye başlamış, millî ve mil¬ 
letlerarası seviyede pek çok toplantıya, görüşmeye, konferan¬ 

sa ve çetin pazarlıklara konu olmuştur. Teknolojiyle ilgili 
meselelerin çözümü için millî ve milletlerarası seviyede pek 

1 10 
çok hukukî ve İdarî tedbir alınması icabetmiştir. 

9) EDWARD F. DENISON, The Source of Economic Growth 
in the United States and the Alternar-
tives Before US. 

New York : Committee for Economic 

Development. 1962. Bahseden L.C.BOLTZ, 
Teknoloji ve İktisadî Gelişme. İktisadî 
Araştırmalar Vakfı Yayını. Çeviren To- 
ker DERELİ İstanbul 1970. s. 29 

10) ROBİN CLARKE, La Grande Experience. Publication des 
Nation Unies Numero de vent : F.71.1.19 
New York, 1971. 
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Milletlerarası seviyedeki ilk teşebbüs 1961 yılında 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından gerçekleştirilmiştir. 
O yıl, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, tek¬ 

nolojiyle ilgili bütün meselelerin görüşüleceği çok geniş kap¬ 

samlı bir konferans toplanmasını kararlaştırmıştır. 

1964 yılında Cenevre*de toplanan Konferans, milletler¬ 
arası seviyedeki teşkilatlanmanın başlangıcı olmuştur. 1964 
yılında B.M. Kalkınma İçin Bilim ve Teknik İstişarî Komitesi, 
1967 yılında B.M. Sınaî Kalkınma Teşkilatı, aynı yıl Eünya 

Fikrî Mülkiyet Teşkilatı kurulmuştur. Bölgesel ve alt Bölge¬ 
sel teşkilâtlanmalarının yanı sıra, Birleşmiş Milletler Tica¬ 

ret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), B.M. Çalışma Teşkilatı 
ILO, B.M. Genel Gümrük ve Ticaret Anlaşması GATT, faalij'-et 

sahalarını, teknolojiyle ilgili meseleleri de kapsayacak şe¬ 

kilde genişletmişlerdir. Söz konusu teşkilatların öncül uğünde, 
şimdiye kadar, teknolojiyle ilgili sorunların çözümü açısın¬ 

dan oldukça faydalı çalışmalar yapılmıştır. 

Milletlerarası teşkilâtlar tarafından sürdürülmekte 

olan çalışmaların amacı, gelişmiş ülkelerin sahip oldukları 

teknolojik üstünlüğü gelişmekte olan ülkelere karşı bir sö¬ 
mürü aracı olarak kullanmalarına mani olmak, bu ülkelerin 

ihtiyaç duydukları teknolojileri avantajlı, hiç değilse, 

hakkaniyete uygun şartlarla almalarına yardımcı olmak, ser¬ 
maye ve teknolojinin yoğun olduğu Kuzey Ülkeleriyle, emek ve 
ham maddenin yoğun olduğu Güney Ülkeleri arasında, adil şart¬ 
larla işbirliği yapılmasını sağlayarak, üretimi artırmak, re¬ 
fahı yaymaya çalışmaktır. 
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Milletlerarası seviyede teşkilâtlanma ve alınan ted¬ 
birler millî seviyedeki güçlükleri gidermeye ve problemleri 

çözmeye yetmemiştir. Çünkü ülkelerin şartları ve ihtiyaçlar 

gibi problemleri ve çözüm yolları da değişiktir. Bu itibarla, 

teknolojik meselelerin çözümünde asıl görev her ülkenin ken¬ 

disine düşmektedir. Her ülke kendi teknolojik potansiyelini 

* artırıcı tedbirleri almak, kendi transfer sistemini belirli 

bir politika çerçevesinde ve ağırlıklar ve öncelikler dizi¬ 

sine uygun olarak kurup, geliştirmek zorundadır. 

15 yıl öncesine kadar, gelişme yolundaki ülkelerin 

hiç birinde teknolojiyle ilgili işlemleri tanzim eden kanunlar 
yoktu. Yukarıda bahsedilen gelişmeler üzerine, bir çok ülke 

altmışlı yılların ikinci yarısından itibaren, teknoloji 

transferi işlemlerine uygulanacak esasları ve prosedürü tea- 

bit eden kanunlar çıkarmışlar, bu işlemleri yürütecek İdarî 
teşkilatlarını kurmaya başlamışlardır.^ 

Güney Kore'de; 1966 yılında çıkarılan Yabancı Sermaye 
Kanunuyla teknoloji transferleriyle ilgili işlemler ayrıntılı 

bir şekilde düzenlenmiş, bu Kanun 1973 yılında revize edilmiş¬ 
tir. 1967 yılında Bilim ve Teknolojiyi Teşvik Kanunu çıkarıl¬ 
mış, 1972'de günün şartlarına uydurulmak maksadıyla gözden 

geçirilmiştir. 1973 yılında, Milli Teknik Hizmetleri Teşvik 

Kanunu çıkarılmıştır. 

Hindistan*da; 1966 yılında yabancılarla işbirliği 

11) Bu konuda geniş bilgi için, UNIDO, Systems Na- 
tinaux D*Acquisition des Techniques. Serie "Mise au Point et 
Trans fert de Techniques." No: 1. New York, 1978 



ilişkilerini düzenleyen özel bir Kanun çıkarılmıştır. 1968 
ve 1973 yıllarında alman İdarî tedbirlerle, sektörel öncelik¬ 

lere uygun teknolojilerin transferi teşvik edilmiş, döviz 
kaybını önleyici tedbirler alınmıştır. 

Meksika, Teknoloji transferiyle ilgili işlemleri 1972 

tarihli özel bir Kanunla düzenlemiş, 1976 yılında Patent ve 
Markalar Kanununu kabul etmiştir. 

Arjantin’de 1971 yılında teknoloji transferiyle ilgi¬ 

li olarak iki ayrı Kanun kabul edilmiş, 1974 yılında bu iki 

kanunun yerine geçmek üzere, günün şartlarına uygun yeni bir 

Kanun çıkartılmıştır. 

Brezilya, teknoloji transferiyle ilgili işlemleri 1971 

tarihli Sınaî Mülkiyet Kanunuyla tanzim etmiştir. 

9 Güney Amerika ülkesi : Bolivya, Kolombiya, Ekvator, 

Peru ve Venezüella, 1970 yılında imzaladıkları bir anlaşma 
ile, teknoloji transferleri ve patent konusunda işbirliği 

yapmayı kararlaştırmışlar ve konuyla ilgili işlemlere uygu¬ 
lanmak üzere müşterek bir metin kabul etmişlerdir. 

Özetle, gelişmiş ülkelerin hemen hepsinin, teknolojiy- 
\ 

le ilgili mevzuat ve İdarî yapılarını sık sık gözden geçire¬ 

rek hızla değişen şartlara ve ihtiyaçlara uygun hale getir¬ 
dikleri dikkati çekmektedir. 

Bu noktada, Türkiye'nin bütün gelişmelerin dışında ve 

zamanla çok gerisinde kaldığı kabul edilmektedir. Türkiye’de, 

Teknoloji gibi en hayatî bir mesele ile ilgili mevcut mevzuat 
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ve İdarî yapının en belirgin özellikleri, bilgisizlik, belir¬ 

sizlik ve düzensizlik olarak kendini göstermektedir. 

Türkiye’nin ilke ve hedefleri açıkça tesbit ve ilân 

edilmiş bir teknoloji politikası bulunmamaktadır. Teknoloji 

transferiyle ilgili işlemlere uygulanacak esasları, çok kar¬ 

maşık olan transfer işlemlerinin tâbi olacağı prosedürü ve 
bu işlemlerden sorumlu İdarî teşkilâtı tesbit eden, günün 

şartlarına ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun kanimi ar mevcut 
değildir. Konuyla ilgili mevzuat, yetersiz olmanın ötesinde, 

farklı zamanlarda, farklı görüş ve şartların etkisi altında 

hazırlanmış olup, uyumsuzluk arzetmekte,'karışıklıklara sebep 
olmaktadır. 

Türkiye 'de 'teknolo jiyle doğrudan alâkalı iki resmî 
metin bulunmaktadır. Bunlardan biri, 23 Mart 1879 tarihli 

İhtira Beratı Kanunu Muvakkati, diğer Lozan Antlaşmasıyla 

iştirak ettiğimiz Sınaî Mülkiyetin Korunmasıyla ilgili 1883 
tarihli Paris Sözleşmesidir. 

1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu Muvakkati yürür¬ 
lüğe girdiğinde, elektrik henüz kullanılamıyordu. İhtira 
Hukuku, teknolojiyle ilgili bütün meselelerin mihenk taşını 

teşkil ettiğine göre, bu bir tek örnek bile, böylesine önemli 

bir meselenin ne kadar gerisinde olduğumuzu ispata yeter. 

Ülkenin teknolojik potansiyelini artırıcı tedbirlerin 
alınması meselesi halen, Hükümetin ve yasama organının acil 

müdahalesini gerektiren çok önemli bir mesele olarak ortada 
durmaktadır. 



Türkiye'nin teknolv jik potansiyelini artırmak maksa¬ 

dıyla alınmış tedbirler yetersizdir. Ar-Ce faaliyetlerini yok 

saymak mümkün, teknoloji transferinde Türk sisteminden bah¬ 

setmek ise mümkün değildir. Türkiye yılların ihmali ve uygu¬ 

lama farklılıkları yüzünden içinden çıkılmaz hale gelmiş bulu¬ 
nan teknolojik problemlerini bir bütün halinde ele almak ve en 

kısa zamanda çözmek zorundadır. Bu maksatla; 

1» Fiilî Teknoloji Politikası belirlenmelidir. 

2. Tortuyla ilgili mevzuat taranarak, daha derli-top-

i'-, .'ünün şart ve ihtiyaçlarına daha uygun bir şekilde yeni- 
■Ueii düzenlenmelidir. 

3. Ülkenin teknolojik potansiyelini artırıcı işlem¬ 
leri yürütmekle görevli ıdarî teşkilât kurulmalı ve hizmetin 
ıcabettirdiği vasıflara haiz kadrolarla donatılmalıdır. 

2.3*1. Teknoloji Politikası 

Politika tercihle ilgilidir. Türkiye'nin teknoloji 
politikasını, hedef, ilke ve vasıta olarak mevcut teknolojik 

alternatiflerle ilgili teme: tercihler teşkil edecektir. Tür¬ 

kiye'nin söz konusu tercihleri bilinmemektedir. Bu yüzden, Fii¬ 
lî Teknoloji politikasından b alış etmek güçtür 

Teknolojiyle ilgili temel te re in le t m bilinmemesi, 

Ar-Ge faaliyetlerinin yönlendirilmesi,, ur i vv m ite-sanayi iliş¬ 

kilerinin düzenlenmesi, teknoloji transferinin denetimi ve 

bilim adamı politikası gibi, altpolit ik alarm v.11.31ırulmasını 
i 
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imkânsız hale getirmektedir. 

Plânlama, vasıta-ilke-hedef üçlüsü arasındaki iliş¬ 
kinin zaman boyutu içinde kurulmasıdır. "Bilgiyi plânlama"nm 

güçlüğü açıktır. Yukarıda sözü edilen temel, belirsizliği, 

bu güç işi imkânsız hale getirmektedir. 

Kalkınma plânları, belirli bir süre sonunda ulaşılmak 
istenen sosyo-ekonomik hedefleri, o hedeflere götürecek vası¬ 

taları ve izlenecek yolu önceden tesbit eden belgelerdir. 

Sosyo-ekonomik kalkınma üretim artışına ve üretim artışı da 
teknolojik kapasiteye bağlı olduğuna göre, teknolojinin kal¬ 

kınma plân ve programları içindeki yeri ve önemi açıktır. 

Halbuki ülkemizde şimdiye kadar hazırlanmış bulunan 4 ayrı 

Kalkınma Planından hiçbirisi teknolojinin kalkınma açısından 
ifade ettiği hayatî önemi yeterince yansıtmamıştır. Millî 

teknoloji politikasının, kalkınma plânlarına açık, ayrıntılı 

ve hiç bir boşluğa yer vermeyecek şekilde yansıması kaçınılmaz¬ 

dır. Teknolojiyle ilgili olarak Yürürlükteki 4. Beş Yıllık 

Plânda yer alan ilke ve hedefler, ülkenin şart ve ihtiyaçla¬ 

rına cevap verebilecek nitelikte olmadığı gibi, ilgili kuruluş¬ 

larca uyulmamakta, uygulanmamaktadır. 

Plânlı dönemde Türkiye'nin teknolojik kapasitesinin 

arttırılması konusunda plânsız davranılmış ve çok yetersiz ka¬ 

lınmıştır. Bu durum sonuç olarak kalkınmayı engellemiş, büyük 
ölçüde döviz ve kaynak kaybına sebep olmuştur. Profesör 

Erdilek'in deyimi ile "Plânlı dönemde Türkiye'nin dış ekono- 



12 
mik bağımlılığı artmıştır." 

Türkiye, teknoloji politikasını tesbit etmek, tekno¬ 

lojik potansiyelini hangi kaynaklardan ne şekilde artıracağı¬ 

nı belirlemek zorundadır. Teknoloji politikası, özel durumla¬ 

ra, değişen şartlara ve ihtiyaçlara uydurulabilecek nitelikte 
fakat, açık, sürekli ve esnek, olmalıdır. Önceden belirlenmiş 
ilke ve hedeflerin mevcudiyeti, teknoloji ile ilgili işlemle¬ 

ri yürüten kişi ve kuruluşlar için bir temel davranış zemini 

oluşturacak, böylece belirli hedeflere doğru ilerlemek daha 

hızlı ve düzenli olacaktır. 

Teknoloji politikasını belirleyen resmî bir belge, 

yürürlükteki 4. Beş Yıllık Plâna ek olarak hazırlanabilir. 
Teknoloji politikası bel inlenirken şu üş nokta en kısa zaman¬ 

da ulaşılması gereken temel he de fi e - olarak alınmalıdır: 

a- Teknolojik alt yapıyı tamamlamak, 

b- Ülkenin mt v-aç duyduğu teknolojilerin en uygun 
şartlarla ithaline imkân Tanıyan bir transfer sistemi kurmak, 

r~ Ar-Ce faal, iye ilerin, artırın tedbirleri almak. 

2.3.?* Altyapı 

Bir ülkede tennolaj\k altyapıyı, 1} Toplumun genel 
. ■ ; y 7 

12) PROF. Dr. Af I1V: RR'ILEK, Yabancı Endüstriyel Tekno- 
1cillsrin rürkiye'ye Trans¬ 
ferindeki Kurumsal Anlaşma¬ 
lar. (Rapor) 1976 



bilgi-eğitim seviyesi, 2) Millî şuur ve 3) Teknik hizmetler 
oluşturur. 

2.3.2 .1. Toplumun Bilgi-Eğitim Seviyesi 

Geri kalmışlıkla, kalkınma arasındaki en kestirme 

yol eğitimdir. Toplum, belirli bir bilgi-eğitim düzeyine ulaş¬ 
madıkça kalkınma çabaları büyük ölçüde boşa gidecektir. Bu 

itibarla, Türk eğitiminin ilk hedefi, toplumun bilgi-eğitim 

düzeyini yükseltmek, yeniliğe açık, ona özlem duyan, öğren¬ 

me arzusu güçlü bir toplum yaratmak olmalıdır. Toplumun genel 

bilgi-eğitim seviyesini, okur-yazar oranı ve her kademedeki 

diplomalı sayısı ve bunların kalitesi tajyin eder. Bu seviyenin 

yükseltilmesinde, kitle eğitimi büyük önem taşımaktadır. 

Bilgi seviyesi yüksek bir topluma yenilikleri kabul 

ettirmek ve yeniliklere açık bir toplumda teknolojik geliş- 

meyi hızlandırmak çok daha kolay olacaktır. Gözle görülemeyen 

mikrop ve bakteriler bulunduğunu bilen bir kişiyle, bu konuda 
hiç bilgisi olmayan başka bir kişinin, sıhhî malzeme üreten 

bir teknolojiye karşı tavrı farklı olacaktır. Televizyonu ta¬ 

nıyan ve ne işe yaradığını bilen bir toplum ona karşı çıkmaz. 

2. 3. 2. 2. Teknik kadro 

Eğitim sistemimizin ikinci amacı, hızlı bir sanayi¬ 

leşme için ihtiyaç duyulan teknik kadroyu yetiştirmek olma¬ 

lıdır. Ekonomik büyümeyi hızlandırmak, emeğin verimliliğini 

eğitim yoluyla artırmakla mümkündür. L.C. Boltz'un dediği 



gibi'*'^ "gelişme, eğitim görmüş personel arzındaki artıştan 
daha hızlı bir tempoyla seyredemez." 

Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu teknik kadro, 

- Temel bilgilere haiz kalifiye işçiler, 

- Operatörler, 

- Zenaatkârlar, 
t 

- Teknisyenler, 

- Mühendisler 

- Sevk ve idare - .iar-âen -iluşu.v, 

Ul f eni ti . . -may • e inu.. tek 1 i e der v,a '< adronun 

yetersayıda, bırrı,r\y .* - nge 1 ■ ı • üs r; vaaiAİ, i kişilerden 

kurulması çok önemlidir. 

Beşer i sermaye ç ineis • - vk ve i.recil'-', , ay/ı bir 

yeri var! T he. dev *:c.pi ma; ekcrıc-mi* alaylara yer 
vere bilecek sev»-., i ;i e. r ^ > -v : ı ■ n; Ui inyvr, '''ar_hî 

3üreç i çer j ^ i!, öl ■ «s . Siİgş&'Gi e i er 
be fonksiyonu ite eıy şie. ••'iri - noiarr . erlumlarııra 

bu görev "Ter îr, ıs. ;r İ . jeVK v'S "e.■: /e.î.:,e,re :‘lr ‘v ür. 

1.1) i. T- Bo: İ2, A,.-'. 



Günümüzün gelişmiş ülkeleri, toplumun ihtiyacı olan sevk ve 

idarecileri yetiştirmek için özel sistemler kurmuşlardır. Bu 
maksatla büyük fedakârlıklara katlanmaktadırlar. 

Türkiye’de, böyle bir elit zümreye duyulan ihtiyaç 

çok büyüktür. Ülkemizde, her kademede, liyâkat ve ehliyete 
haiz sevk ve idarecilerin azlığı, kalkınma çabalarımızı engel¬ 

lemekte ve karşı karşıya bulunduğumuz sorunlardan pek çoğunun 

asıl kaynağını teşkil etmektedir. Ülkemizde bilhassa kamu 

yönetiminin, bu konuda "çok ciddî sıkıntıları" mevcuttur. 

Beşerî sermaye içinde zenaatkârlarm durumu da ayrı 

bir önem arzetmektedir. Zenaatkarlar, toplumun sosyo-ekonomik 

farklılıkları arasındaki bağ ve denge unsurudurlar. Ekonomik 

açıdan faydalı, asıl, sosyal yönden zarurî bir zümreyi teşkil 
etmektedirler. 1 

Toplumumuzda, zenaatkârları yetiştiren klâsik usta- 

çırak ilişkisi yıkılmış veya büyük ölçüde yetersiz hale gel¬ 
miştir. Bu müesseseyi güçlendirecek tedbirlerin alınması veya 
yeni bir sistem geliştirilmesi gereklidir. 2089 sayılı Çırak¬ 
lık ve Kalfalık Kanunu, bu duruma çözüm getirmekten uzak bu- 

lunmakt adır. 

Merkezî bir otorite tarafından plânlanıp programlana¬ 

cak kurslarla zenaatkârlara çıraklık veya kalfalık dönemlerin¬ 

de modern iş hayatının gerektirdiği bilgiler verilebilir. 
Bugün nahiye seviyesine kadar olan yerleşme birimlerimizde hu¬ 

kukçu, iktisatçı ve yüksek öğrenim görmüş öğretmenler vardır. 
Söz konusu kurslar belli bir merkez tarafından hazırlanacak 
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program ve notlardan istifade edilerek, bu'kadro vasıtasıyla 

yürütülebilir. Bu konuda mevcut meslek kuruluşlarından ve iş¬ 
verenlerin maddî katkılarından da istifade edilebilir. Bu tür 

kursların sosyal yapı değişiklikleri, ekonomik kalkınma v.b. 
açılardan büyük faydaları olacaktır. Sözkonusu kurslardan 

bazıları zamanla çıraklık okullarına dönüştürülebilir. 

2.3.2.3. Millî Şuur 

Teknolojik alt yapının manevî unsurunu teknolojiyi 

bilen ve isteyen kamu oyu teşkil etmektedir. Geleneksel top¬ 

lumlar, 

.1- İleri teknolojinin imkânlarını bilmemektedirler, 

2- Kültürel ve psikolojik sebeplerle, geleneksel 

üretim usûllerine bağlı kalmaktadırlar. 

3- Yeni teknolojiler, fertlerin davranışlarında ve 

toplumun yapısında değişikliklere sebep olmaktadır. Geleneksel 

toplumlar, statik bir yapıdan dinamik bir yapıya geçerken 

yaşanan bu değişikliklerin yol açtığı sarsıntıları kolay ko¬ 

lay göze alamamaktadırlar. 

Bu engelleri aşmak; toplumda ileri teknolojiden yana 

bir kamu oyu oluşturmak ve toplumu yeni teknolojilere hazır¬ 
lamak, gelişmekte olan ülke yöneticilerini en çok yorarı, za¬ 

man ve büyük gayretler gerektiren işlerdir. Bu açıdan bakıl¬ 
dığında Türkiye yöneticileri için hiç bir güçlüğün söz konusu 

olmadığını söylemek gerekir. Çünkü Türkiye'de herkes, ileri 
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teknolojinin rahatlık ve kolaylık demek olduğunu çok iyi bil

mekte v onu istemektedir. Türk Milleti Modern teknolojinin 

sadece kalkınma değil, fakat aynı zamanda askerî üstünlük 
ve politik etkinlik demek olduğunu da iyi bilmektedir. Türk 

Milleti aydınların bile karşı çıktığı barajlara, boğaz köprü
süne ve televizyona sahip çıkmakla bu konu,da ne kadar şuurlu 

olduğunu ispat etmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'de teknolojik alt yapının manevî unsuru kamu 

oyu açısından mevcuttur. Kamu yönetiminin yapısı ve bu yapının 

insan unsurudur ki, millî teknolojik potansiyelin hızla artı

rılmasını engellemektedir. Mevcut sistem ve bürokrasinin zih

niyeti yüzünden teknolojinin dinamizmine ayak uydurmak mümkün 
ı •' • 

olamamaktadır. Türkiye'de kamu yönetimin yapısı ve bürokra

sinin özellikleri, hızla kalkınma ihtiyacı .içinde bulunan bir 

milletin özlemleri ve ihtiyaçlarıyla çelişmektedir. 

6 57 sayılı Devlet Personel Kanunun kabul ettiği sistem, 
Devletin yanlış ücret-istihdam politikası ve 12 Eylül öncesi 

dönemin özellikleri, pek çok ilgisiz, bilgisiz, liyâkatsız ve 
y 

ehliyetsiz kişinin, Kamu Yönetiminin kilit mevkilerine gelme

sine sebep olmuştur. Bu yüzden; bir yandan Kamu Yönetimi va

sıflı ihsanlara hayat hakkı tanımayan bir muhit haline gelmiş, 
öte yandan yönetimle ilgili en önemli kararlar bile, eksik, 

geç veya yanlış olarak alınabilmiş ve kötü tatbik edilmiştir. 
Bu durum, Devleti yıpratmış, kalkınmayı engellemiş, halkı ve 

Devleti ifadesi imkânsız ölçülerde zarara sokmuştur. 

2.3.2.4. Teknik Hizmetler 

Teknolojik alt yapıyı oluşturan üçüncü unsur teknik 



hizmetlerdir. Teknik hizmet; teknik kadro tarafından, teknik 

bilgi' kullanılarak yerine ,c irilen, proje, montaj, bakım- 

onarım, kalite kontrol ve müşavirlik Hizmetleridir. Genel ola¬ 

rak mühendislik veya mühendisiik-müşavirlik hizmetleri deni¬ 
len bu hizmetler her türlü teknolojinin kullanılabilmesi için 

gereklidir. Mühendislik hizmetlerinin tamamını kendi kaynak¬ 

larından sağlayabilen bir ülkenin herhangi bir teknolojiyi 

alıp kullanması kolay olmaktadır. Pu tür hizmetlerin yoğun 

ve kaliteli olduğu gelişmiş ülkeler, sadece teknik bilgiye 
ve çoğu zaman söz konusu bilginin kullanılabilmesi için gerek¬ 

li izni (lisans) almakla yetinmektedirler. Hatta bu ülkelerde 

bir firmanın kullanmakta olduğu teknik bilginin patente bağlı 

olduğunu sonradan öğrenip lisans anlaşması yapmak zorunda 
14 

kaldığı çok görülmüştür. 

Gelişme yolundaki ülkeler ise satın aldıkları bir 

teknolojiyi kullanabilmek için; lisans verenin yardımına muh¬ 

taç diri ar. Gelişme seviyesi düşük olan bir ülke, herhangi bir 
yatırımın icabettirdiği bütün teknolojiyi anahtar teslimi 

olarak almak zorundadır. Hatta yatırımdan önce, yatırım sıra¬ 

sında ve işletme döneminde ihtiyaç duydukları bütün hizmetle¬ 

ri lisans verenden veya onun aracılığı ile sağlamak zorundadır. 

Dış yardıma duyulan ihtiyacın şiddeti arttıkça, tek¬ 

nolojinin maliyeti de artmakta, bu ise, döviz kaybına sebep 
olmaktadır. 

14) CEM ALPAR, Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomik Kal¬ 
kınma, (Genişletilmiş 3.cü Paskı). 
Ankara, 1980 s. 117 



Gel i m iri iş ülki'l e rı n, teknik hj/.met s ağ lain tık t ak 1 avan¬ 

tajlarını kötüye kullanarak, ~ke.ndi.lerire ait olmayan teknolo¬ 

jileri gelişme yolundaki ülkelere satmaları yaygın bir uygu- 
1 amadır. 

Bir ülkede mühendislik hizmetleri geliştikçe, tekno¬ 
lojik bağımlılık azalmaktadır. Yine bu tür hizmetler sayesin¬ 

de teknoloji akımı hızlandırılabilmekte ve ithal edilen "tek¬ 

nolojinin hazmı" daha kolay olmaktadır. Bunun içindir ki, kal¬ 
kınma çabası içindeki ülkeler öne u : k le yerli teknik hizmet¬ 

leri korumak, teşvik etmek ve' .' •l i t:- rngk zorundadırlar. Ül¬ 
kemizle, teknik hizmetlerır İcazet t •rdiği teknik kadro sayı 

olarak küçümsenemez. Fakat X>\. kadro, u ye; iştira öğrenim ku¬ 

ruluşlarıyla, onları istihda; edecek iş -yerleri arasındaki 
. köprü, sağlam olarak kurulamam 1 ■■■•-ir. Ülkemizde eğitim kuruluş¬ 
larıyla sanayi kuruluşları birbirlerine karşı itimatsız ve 

hatta ithamkâr tavırlar içindedirler. 

Teknik personel, eğitim döneminden iş hayatına geçiş- 
de büyük güçlüklerle karşılaşmakta, çoğu zaman mesleki formas¬ 

yonlarıyla ilgili olmayan işlerle iştigal etmek zorunda kal¬ 
maktadırlar. Teknik adronun, bilhassa kamu yönetiminde, mes¬ 

lekî eğitimleriyle ilgili olmayan işlerde istihdam edilmeleri 
öylesine ileri ölçülere ulaşmıştır ki, bu, hem büyük kaynak 

kaybına ve hem de kamu hizmetlerinin aksamasına sebep olmak- 
” —     —: 1        

tadır. • ’ ’ 

Görül >vor ki, Türkiye'de teknoloji ve ilerlemeye kar¬ 
şı -.OiŞiı ■ ı ve kültürden kaynak! anan bir menfi tavır mevcut 
de -..kİ ’ir. T :.!.' aksine istek vardır. Teknolojik altyapının, halk- 



tan gelecek unsurları tamam, ancak yönetimin katkısı olması 

gereken daha kaliteli eğitim, bilginin yaygınlaştırılması, is¬ 
tihdam sorunlarının halli ve teknik hizmetlerin düzenlenmesi 

ile ilgili hususlar yetersiz veya boşluktadır. 

2.4. Teknoloji Transfer Sistemi ve Ar-Ce 

Türkiye teknoloji politikalarını belirlerken, ister 

istemez transfere öncelik tanıyan bir politika oluşturmak 

zorundadır. Bunu zorunlu kılan sebepler şöyle sıralanabilir: 

1. Ekonominin teknolojik ihtiyaçları acildir. 

2. Ar-Ce faaliyetlerine ayrılabilecek kaynak kıt, 

personel yetersizdir. 

3. Ar-Ce faaliyetleriyle Millî teknolojinin üre¬ 

tilmesi çok uzun zaman gerektirmektedir. 

• • • ' / ’ . • ' ■ , ’ 

4. Çağımızın sosyal problemleri gibi teknik mese¬ 
leleri de bir veya birkaç kişinin altından kalkamayacağı ka¬ 
dar karmaşıktır. Türkiye gibi işbirliği ve ekip çalışması 

zihniyetinin henüz yeterli seviyede gelişmiş olmadığı ülkeler¬ 

de Ar-Ge harcamalarının büyük ölçüde boşa gitme ihtimali 
vardır. 

5. Sınaî kuruluşlar denenmiş ve etkililiğini kesin¬ 
likle ispat etmiş olmayan teknolojilere itibar etmemektedir- 

15 
ler. 

15) UNIDO A.g.e. No: 1 s. 11 



6. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki fark büyüktür. 

Bu farkı kapatmak ancak ileri ülkelerin bilinen teknolojile¬ 

rini yoğun bir şekilde almakla mümkün olabilecektir. 

Bütün bu ve buna benzer sebeplerle Türkiye, gerekli 

görüldüğü takdirde, dışarıdan yoğun bir şekilde teknoloji it¬ 

halini mümkün kılan tedbirleri almak zorundadır. 

Bu arada, Ar-Oe faaliyetlerini, ithal edilen tekno¬ 

lojinin öğrenilmesi, ülke şart ve ihtiyaçlarına uygun hale 

getirilmesi ve y ay g ini aş 11 rı i maş t yönünde kanal ize edilmesi 

gerekmektedir. İthal teknolojileri 'incel e im şeklinde başlayan 
Ar-Ce faaliyet leri su. <inde zamanla, millî teknoloji üretmek 

için gerekli teknik kadro ve bilgi birik.ima. oluşacaktır. 

ister ithal veknolo jilerin daza rseşone^ kullanılma¬ 
nı, ister millî tel nol 3 jiüii y- r0, ü ma" . .1:: . m y "• Iİİ£ . 
olsun; Ar-Ge faaliyetleri Kalkınma açieıtıdan strate jik bir 

önem t aş ımakt ıı . Bürün insan’ :ı •. -o mevcut tfckr.uo- 

jilerm mümkün olan cm y aygın ş1 ılöe kul '.anas .u :ü ..ta¬ 

ret değildir Asıl he de s « cg ı-vrî r U;u rk; dar:. çuk 

geliştirerek, dana av.. tv.şar.ruf^ sağlamaktır Çünkü 
dünyanın bı inen kırnak.. f.rı a. ai ırkın, ruf us ve i nt iv aş lar 

hızla artmaktan:.:. . ha r.. ı ak /sorununun çözümüne, 

her uî ke .sı 1 . n« ü " m ■ .k«: ıima.İ ıdır. Fakat f rl jş- 
me voltu-d ak i ı •' - e1 t. . tu ,.ıu r. ■ , krilanebi lecefc s eri Amkkn- 

ları oldukça ıtünı üü 'kigı movcut Ar-Ge harcama] arı n-t. 

ayrılan kayuau . :-u c . 1 ,c j. ve bu maksat’..a İst ..nda-r ec.ien 
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teknik kadronun °Jo 96'sı gelişmiş ülkelerde toplanmış bulunmak¬ 
tadır."^ Bu kaynakların büyük kısmı çok uluslu şirketler tara¬ 
fından, kendi ihtiyaçları için kullanılmaktadır. 

Ar-Ge harcamalarının GSMH'ya Oranı gelişmiş ülkelerde 

°Jo 1-3 arasında değişirken ülkemizde bu binde beş kadardır. 
Ancak bu miktar, yetersiz olmanın ötesinde, maksadına uygun 

ve verimli bir şekilde kullanılamamaktadır. Bir ülkede Ar-Ge 

Türkiye'de, tescil edilmiş bulunan 22 bin kadar patentin 
°Jo 92'si yabancılara aittir. Millî patentler ise, ekonomik öne¬ 

mi çok az olan ihtiraları ihtiva etmektedirler. 

Türkiye teknoloji politikasını tesbit etmek ve dış 

politikası içindeki yerine iki yönlü olarak yerleştirmek zo¬ 

rundadır. Bir yandan Batılı dost ve müttefik ülkelerle olan 

münasebetleri ülkenin teknolojik problemlerinin arzettiği 

önemi devamlı gozönünde bulundurmak, Öte yandan teknolojik 

konularda benzer problemleri olan diğer ülkelerle sıkı işbir¬ 

liği yapmak Türkiye'nin yararına olabilir. 

Türkiye, Birleşmiş Milletler Teşkilât ı'nm ve Teşki¬ 
lâtın uzmanlık kuruluşlarının masraflarına önemli ölçüde 

katıldığı halde bu kuruluşların arzettiği hizmetlerden en az 

faydalanan ülke olaraz tanınmaktadır. Bunda idari düzensiz¬ 

liğin ve menfaatlere karşı ilgisizliğin büyük rolü vardır. 
OECD, WIPC, UNIDO ve UNCTAD gibi Milletlerarası Kuruluşların 
milletlerarası teknolojik sorunların ve millî seviyedeki prob¬ 
lemlerin çözümü açısından çok faydalı hizmetleri olmuştur ve 

16) Robin CLARK, A.g.e. s. 44 
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olmaktadır. Türkiye, sözkonusu kuruluşların sağladığı hizmet¬ 

lerden azamî ölçüde istifade etmeye çalışmalıdır. 
V 

Avrupa Ekonomik Topluluğu; (Topluluk ve üye ülkeler) 
Ankara Anlaşmasıyla Türk ekonomisinin modernleştirilmesine 

katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir. "Türk ekonomisinin sürat¬ 

le gelişmesinin gereğine" inanan yüksek akit taraflar, "Türk 
halkının yaşama seviyesini iyileştirme çabasına katılmak" ve 

"Türk ekonomisinin kalkınmasının ortaya koyduğu özel sorun¬ 

ları" dikkate almak konusundaki kararlılıklarını ifade etmiş¬ 
lerdir. Bu güzel sözlerin sonucu, çok sınırlı bazı maddî yar¬ 
dım ve üçüncü ülkelere tanınanların bile gerisinde kalan bir 

takım ticarî ayrıcalıklardan ibaret kalmıştır. 

Savunmanın ekonomiden ayrılmazlığı ilkesini benimse¬ 

miş bulunan NATO, üye ülkeler arasındaki teknolojik farklılık¬ 

ların sakıncalarının şuurunda olarak; Türkiye, Portekiz ve 

Yunanistan'ın teknolojik potansiyelini artırmak maksadıyla, 
bu üç ülke ve öteki üye ülkelerin ilgili kuruluşları arasında 

işbirliğini sağlamak üzere özel bir program yapılmasını ka¬ 
rarlaştırmıştır. 

NATO Bakanlar Konseyinin, İlkbahar Toplantısından 

sonra yayınlanan Resmi Bildirimin 13'cü maddesinde yer alan 

geniş ifadeye rağnıen, Türkiye'nin NATO'dan sağladığı teknolo¬ 
jik avantajlar çok dar kalmaktadır. Bunların takibi ve geniş¬ 
letilmesi gerekmektedir. 

Türkiye'nin Batılı dost ve müttefiklerinden ve mil¬ 

letlerarası kuruluşlardan, teknolojik avantajlar sağlamaktaki 
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başarısızlıklarında, teknoloji politikasındaki belirsizlikler 
yanında ne istediğini kesinlikle bilememesi de önemli rol oy¬ 

namaktadır. 

Türkiye teknoloji politikasını çizerken teknolojik 

münasebetlerinin iki yönlü olması fikrini gözönünde bulundur¬ 

malıdır. Teknolojik imkânlarını iyi kullanarak maddî avantaj 
ve prestij sağlayabilir. Tarih boyunca Doğu'dan Batıya doğru 

fikir ve bilgi akımına aracılık etmiş, bu şekilde ve yetiştir¬ 
diği pek çok bilim adamı sayesinde ilmin ve medeniyetin ge¬ 

lişmesine hizmet etmiş olan Türk Milletinde bu fazlasıyla 

mevcuttur. Şimdi Batı*dan Doğuya doğru fikir ve bilgi akımına 

yardımcı olmak gibi tarihi bir mesuliyetin altında bulunul¬ 

duğunu bilmek ve kabul etmek sözkonusudur. Türkiye, Dünyanın 

çok önemli farklılıklar taşıyan Kuzeyi, ile Güneyi ve Batısı 

ile Doğusu arasında menteşe rolü oynayabilir. Bunu, zorunlu 
ve mümkün kılan tarihî ve coğrafî sebepler vardır. Bu konuda 

başarılı olabilmek için, Türkiye’nin teknoloji sahasındaki 

rolünün iyi belirlenmesine ve gerekli İdarî ve hukukî tedbir¬ 
lerin alınmasına ihtiyaç vardır. 

3. MEVZUAT VE İDARİ YAPI 

3.1. MEVZUAT 

3.1.1. Mevcut Durum 
■■ ’ 1 ' ' 

Teknoloji transferiyle ilgili işlemler 6224 Sayılı 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 1879 tarihli İhtira Beratı 
Kanunu Muvakkati, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 
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Hakkındaki Kanun, bu kanuna göre çıkartılmış tebliğler, 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu, 1883 tarihli 
milletlerarası Paris Sözleşmesi, 8/168 sayılı Yabancı Sermaye 
Çerçeve Kararnamesi hükümlerine göre yapılmaktadır. Söz konusu 

kanun, kararname, tebliğ ve anlaşmalardan hiçbirisi, doğrudan 

doğruya teknoloji transferleriyle ilgili işlemleri tanzim et¬ 
mek, konuyla ilgili problemleri çözümlemek amacıyla çıkarılmış 

değildir. Konuyla ilgileri dolaylıdır, üstelik hem yeterli ol¬ 

mayan ve hem de birbiriyle çelişen hükümler ihtiva etmektedir. 

Örnek olarak: 1879 tarihli îhtira Beratı Kanunu (mad. 3), ilaç¬ 
lar ve bunların üretim usulleriyle ilgili icatlara berat ve¬ 

rilmesini yasaklamıştır. Buna rağmen, ilaçlara ve bunların 

üretim usûllerine ait konularda yıllarca patent verilmiştir. 
Kurucu Meclisin 8.5.1961 tarih ve 51 Sayılı yorum kararıyla 

kanunun hükmüne açıklık getirmiştir. Ne var ki, 17 sayılı 
karara göre çıkarılan 5.10.1963 tarihli Görünmeyen Muameleler 

Tebliği, (seri IV, No. 3, Mad. 5-A-5/b) "lisans ücreti öden¬ 
mesi kabul olunan yabancı menşeli tıbbî ve ispançiyarî müs¬ 
tahzarlardan" bahsetmekte ve lisans bedellerinin ne kadar 

olacağını tesbit etmektedir. 

Türk pozitif hukukunda ve tatbikatta buna benzer 

pek çok örnek mevcuttur. Bu durumu, devlet fikri ve hukukun 

üstünlüğü ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değildir. 

3.1.2. Ne yapmalı? 

Teknoloji transferiyle ilgili işlemlerin, konunun 
icabettirdiği kanunların çıkarılması ve İdarî tedbirlerin 

alınması suretiyle yeniden tanzimi zorunludur. Bu, mevcut 
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durumun ortaya çıkardığı güçlüklerin giderilmesi ve teknoloji 

transferinin hızlı ve düzenli şekilde sürdürülebilmesi için 

kaçınılmaz bir hal almıştır. 

Yapılması gereken ilk iş, yüz yılı aşkın bir süredir 
uygulanmakta olan İhtira Beratı Kanunu yerine yeni bir patent 

« kanunu çıkarmak ve teknoloji transferini öngören anlaşmaları 

kanunla, düzenlemek olmalıdır. Teknoloji transferini öngören 

lisans, Know How, teknik yardım ve/veya teknik işbirliği an¬ 
laşmalarının kurucu unsurlarının, ayırıcı özelliklerinin ve 

tarafların hak ve yükümlülüklerinin kanunla ve ayrıntılı bir 
şekilde tanzim edilmesi lâzımdır. 

Teknoloji transferlerini (teknoloji ithalini veya 
ihracını) öngören her anlaşma, ülkenin dış politikasını; 
kalkınma stratejisini, kambiyo, vergi, gümrük ve dış ticaret 
mevzuatını, eğitim ve istihdam politikasını ilgilendirir. 

Bu itibarla Devletin teknoloji transferimi öngören anlaşmalar 
üzerinde çok sıkı bir denetimde bulunması ve tarafların söz¬ 

leşme özgürlüklerinin sınırlarını önceden, kesin ve açık 

çizgilerle belirlemesi gerekir. 

Konuyla doğrudan veya dolaylı olarak alâkalı mevzua¬ 

tın birbirleriyle uyumlu şekilde yeniden tanzimi zaruridir. 

Patent, bir yenilik (innovation) veya icat (invention) 

üzerinde sahibine inhisarî hak tanıyan hukukî bir müessesedir. 
Patentin tanıdığı inhisarî hak, bir yandan bir icadın tem¬ 

sil ettiği ekonomik menfaatten öncelikle onu, emek, zaman ve 

para harcayarak gerçekleştiren kişinin istifade etmesi yolun- 



daki hakkaniyet esasına, öte yandan, icatları koruyarak 

Ar-Ce faaliyetlerini özendirmek şeklindeki teşvik politikası¬ 

na dayanmaktadır. Fakat patent müessesesinin tanıdığı inhi¬ 

sar! hak, liberal ekonomilerin dayandığı temel felsefeyle ve 

piyasa ekonomisinin kurallarıyla çelişmektedir. Serbest piya¬ 

sa ekonomilerinde, ekonominin düzenleyici gücü serbest rekâ- 
bettir. Kanun koyucu serbest rekâbet şartlarının oluşması, 
gelişmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almak zorun¬ 
dadır. 

Serbest piyasa şartlarını koruyucu tedbirler, 

1- Antitröst kanunlarla, 

2- Haksız rekabet kanunlarıyla, 

3 - Tük e tie i y i k o ruv uc u k anun i arla, 

4- Patent hakkını vs bu hakkın kullanılmasını 

düzenleyen kar.,/- i aid a 

alınabil ir. 

1- İlk antitrKst karan I89Ö yıl ında ABD de çıkarılan 
Sherrnan Antitröst Ac:,, . olmuştu-. Bu konunun x1a maddesi, 
ticarî özgürlükleri sınır.', ayan b’r turlu davranış? kanunsuz 
sayıyordu. 

Sherman Ar-' ıtrös't Act.’ın ilk maddesinde yer alan 

bu geniş kapsamlı hüküm, ABD'de çok ileri bir Antitröst mev¬ 

zuat m Oluşmasının zemini ve hareket noktası olmuştur. Ame¬ 

rika’da gelişen Antitröst tedbirler İkinci Dünya harbinden 
sonra Avrupa ülkelerine de yayılmıştır. Fransa 1945, Hollanda 

1956, Almanya 1957, Belçika I960, İngiltere 1948(1956-65- 
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68-73), Lüksemburg, İspanya, Yugoslavya muhtelif tarihlerde 

Antitröst kanunlar kabul etmişlerdir. 

Ülkemizde bugüne kadar çıkarılmış bir antitröst ka¬ 
nun yoktur. Son yıllarda gelişmekte olan ekonomik hayatla 
birlikte monopol ve kartel eğilimlerinin de geliştiği dikkate 

alındığında bu tür kanunların eksikliği kuvvetle hissedilmek¬ 

tedir. Ayrıca, Türkiye'nin izlemekte olduğu yabancı sermaye 

politikası ve gelişmekte olan dış ekonomik münasebetler de 

antitröst tedbirlere duyulan ihtiyacı artırmaktadır. 

İhtiyaç duyulan antitröst tedbirleri belirlemek ve 
uygulanmalarını izlemek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesinde 

özel bir komisyon kurulmasının faydası inkâr edilemez. 

2- Haksız rekâbet Borçlar Kanunu mad. 48 ve Ticaret 

Kanunu Mad. 56-65 ile düzenlenmiştir. Ticaret Kanununda yer 
alan haksız rekâbet hükümleri 1943 tarihli İsviçre Haksız 
Rekâbet Kanunundan alınmıştır. İsviçre Haksız Rekabet Kanunu 
1945 yılında yürürlüğe girerken İsviçre Borçlar Kanunun 
48'ci maddesini ilga ettiği halde Türk Ticaret Kanunun ilgili 

maddelerine rağmen Borçlar Kanunun 48. maddesi yürürlükte 

kalmıştır. Böylece Türk hukukunda "ticari işlerde haksız 

rekâbet" ve "adî işlerde haksız rekâbet" gibi bir ikilik ve 
garip bir durum ortaya çıkmıştır. 

3- Türk Hukukunda tüketiciyi koruyucu özel hükümler 

bulunmamaktadır. Borçlar Kanununun "hukukî ve maddî ayba 

karşı tekeffüt" hükümleri tüketiciyi koruma açısından yeter¬ 

siz kalmaktadır. Satıcının garantisi, imalâtçının yükümlülük- 



leri ve satış sonrası hisme ilerin kanunla tanzimi tüketiciyi 

koruma bakımından gereklidir. Devlet, konunun gerektirdiği 

kanunî ve İdarî tedbiri almalıdır. 

4- Yürürlükteki İhtira Beratı Kanunu 23 Mart 1879 

yılında padişahın bir fermanıyla muvakkaten yürürlüğe girmiş 

İdi. Bu Kanun 1844 tarihli Fransa Patent kanunundan tercüme 

edilerek aynen alınmıştır. Fransa patent kanunu yürürlüğe 

girdiğinden beri değişikliklere ve yeni ihtiyaçlara uy durul a- 
17 

bilmek için pekçok revizyona tabi tutulmuştur. ihtira Bera¬ 
tı Hakkındakı Kanunu Muvakkat ise 102 yıldan beri hiçbir 

önemli değişiklik geçirmemiştir. 1954 yılında, Alman Hukukçu 

Ord.Prof.Hirsh, aynı tarihli İsviçre Federal Kanununu esas 

alarak bir tasarı hazırlamıştır. Sanayi Bakanlığı tasarısı 
haline getirilerek Meclise sunulan bu tasarı, bir yıl sonra 

Lahey Beratlar Ofisine girmemiz sebebiyle geri alınmıştır. 
1975 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ikinci 

bir tasarı hazırlanarak meclise sunulmuş ve bu tasarı 6 yılda 

İhtisas Komisyonuna gelebilmiştir. 

12 Eylül'den sonra, MO Konseyi tasarıyı son geliş¬ 

melerin ışığı altında yeniden gözden geçirilmesi için Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığına iade etmiştir. Bakanlık 1974 tasarı¬ 

sından hayli farklı bir Patent Kanun Tasarısı hazırlayarak 

17) Fransa'da 1968 yılında yeni bir Patent Kanunu 
çıkarılmış, bu kanun 1978 yılında yerini başka bir patent 
kanununa bırakmıştır. 
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Hükümete sunmuş bulunmaktadır. Ülke ekonomisi için büyük öne¬ 
mi olan Patent Kanunu Tasarısının fikrî haklar ve sınaî mül¬ 

kiyet hukuku üzerine uzmanlaşmış hukukçular tarafından çok 

yçğun bir fikrî ameliye den geçirilmesi, sıhhatli bir Patent 
Kanunu olarak ortaya çıkabilmesi bakımından zaruridir. Ser¬ 

best piyasa ekonomisinin kurallarıyla, inhisarî ihtira hakkı 

arasındaki denge çok iyi kurulmalıdır. Birbirine zıt bu iki 

müessese arasında denge kurulamaz, birlikte uyumlu şekilde 

işlemleri sağlanamazsa bundan millî ekonomi büyük zarar gö¬ 
recektir. 

İhtira hakkı ve öteki fikrî haklar, millî seviyede 
kanunla korunurken, bu hakların milletlerarası seviyede de 
korunması meselesi ortaya çıkmıştır. Bu maksatla dünyada 

şimdiye kadar, 20 den fazla milletlerarası anlaşma imzalan¬ 

mıştır. Bu anlaşmaların temel hedefleri şunlardır. 

1- Fikrî hakları bir çerçeve içine alarak korumak 

ve o çerçeve içinde düzenlemek. 

2- Ülkelerin ilgili mevzuat ve politikaları ara¬ 
sında uyum sağlamak. 

3- Fikrî haklara ilişkin işlemleri, (meselâ patent¬ 
lerde, yenilik araştırması ve sanayiye uygulanabilir olma 

vasfının tesbiti gibi) belli bir merkezden yürüterek hem 
daha sıhhatli ve hem de daha az masraflı olmalarını sağlamak. 

4- Fikrî mülkiyet haklarını korurken ülkeler ara¬ 

sındaki ticarî ve teknolojik münasebetleri engellememek, ge¬ 

lişmekte olan ülkeler yönünde fikir, bilgi ve teknoloji, 

gelişmiş ülkeler yönünde ise, mal ve hizmet akımını hızlan¬ 
dırarak, eşitsizliklerin giderilmesine yardımcı olmak. 



Patentlerle ilgili olan milletlerarası anlaşmaların 
en önemlileri şunlardır: 

1- 20 Mart 1883 tarihinde imzalanan Paris Sözleş¬ 

mesi konuyla ilgili ilk ve en önemli sözleşmedir. Paris söz¬ 

leşmesine göre üye ülke vatandaşları gerçekleştirdikleri bir 
ılıt ıra için istedikleri üye ülkeden Patent isteyebilirler. 

Bir ülkeye yaptıkları ilk başvuruyu takip eden 12 ay içinde 

istedikleri kadar ülkeden aynı icat veya yenilik için patent 
talep edebilirler. Her ülke patent ist'eye'n yabancılara kendi 
vatandaşlarına tanıdığı hak ve imtiyazları aynen tanımak, zo¬ 
rundadır. 

Paris sözleşmesine halen (1980) 95 ülke taraf 
bulunmaktadır. Türkiye Paris sözleşmesine, Lozan Sulh Ant¬ 
laşmasının Ticaret Anlaşması (Md. 14) ekiyle katılmayı taah¬ 
hüt etmiş ve bu anlaşmayı 15 Mayıs 1930 tarih ve 1619 sayılı 

kanunla onaylamıştır. Paris Sözleşmesi şimdiye kadar birçok 
önemli değişiklik geçirmiştir. Türkiye, Sözleşmenin 1934 ta¬ 

rihli Londra Metnine, 7 Şubat 1957 tarihli ve 6894 sayılı ka¬ 
nunla ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatını kuran 1967 tarihli St 

holm Sözleşmesine, de ilk 12 maddesi hariç, Bakanlar Kurulunun, 
...0.1975 tarih ve 7/10464 sayılı ve 14.8.1975 tarih, ve 7/10540 
sayılı kararlarıyla katılmıştır. 

Paris sözleşmesiyle kurulan mevcut milletlerara¬ 

sı Patent sisteminin gelişmekte olan ülkeler aleyhine işlediği 

yolunda yaygın bir kanaat mevcuttur. Bu itibarla Sözleşmenin 

günümüzün şartlarına ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç¬ 

larına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Nite¬ 

kim bu maksatla B.M. Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilâtı çerçeve- 



sinde, milletlerarası bir konferans başlatılmış bulunmaktadır. 

2- 18 Avrupa ülkesi, patent işlemlerinin tek bir 

merkezden yürütülmesinin lüzumuna inanarak, 5 Ekim 1973 yı¬ 

lında imzaladıkları bir anlaşma ile Avrupa Patent Birliğini 

kurmuşlar ve Münih’te bir Avrupa Patent Ofisi açmışlardır. 

Avrupa Patent Birliği Sözleşmesine göre, Bir¬ 

liğe üye ülke vatandaşları Avrupa Patent Ofisine (Münih) 
başvurarak "Avrupa Patenti" isteyebilirler. Patent Ofisinin 

bütün incelemeleri yaparak vereceği "Avrupa Patenti", sahibi¬ 

nin istediği her ülkede geçerlidir. Ülkeler bu şekilde alın¬ 
mış bir patente, millî patentlere tanıdıkları hakları aynen 
tanımak zorundadırlar. 

Türkiye aldığı çağrılara rağmen, Avrupa Patent 
| • 

Birliğine katılmamıştır. 

3- Avrupa Ekonomik Topluluğu, Patent haklarının 

Roma Anlaşmasının özünü zedeleyecek şekilde kullanılmaması 

konusunda büyük hassasiyet göstermektedir. Roma anlaşmasının 
3, 5, 85 ve 96'cı maddeleriyle, AET'ye üye ülkeler arasında 
sermaye, mal. ve hizmet akımını önleyici veya engelleyici 

davranışlara Karşı tedbirler zaten alınmış olduğu halde, 
Topluluk üyesi ülkeler Dununla yetinmemişler, 26 Ocak 1976'da 
Avrupa Patent Birliği Anlaşmasının AET ülkelerindeki tatbi¬ 

katını düzenleyen bj.r anlaşma imzalamışlardır. "Topluluk Pa¬ 

tent Sözleşmesi" olarak bilinen anlaşma, Avrupa Patent Ofi¬ 
sinden alınan ve AST ülkelerinden birinde geçerli olan bir 



patentin otomatik olarak Topluluğa üye öteki ülkelerde de ge¬ 

çerli olmasını öngörmektedir. 

Türkiye bir Avrupa ülkesi ve AfîT'nin ortak 

üyesi olarak Avrupa Ülkeleri arasındaki bu işbirliği anlaş¬ 

malarına karşı sürekli ilgisiz kalamaz. AET'nin tam üyesi 

olmaya hazırlanan Türkiye bir gün kendini, ister istemez, 

Avrupa Patent sisteminin içinde bulacaktır. 

4- Milletlerarası teknolojik münasebetleri düzen- 

/lemek maksadıyla, B.M. Ticaret ve Kalkınma Konferansı 

(UNCTAD) çerçevesinde devam etmekte olan ayrı bir konferans 

tarafından çok önemli bir anlaşma hazırlanmaktadır. Teknoloji 

transfer işlemlerine uygulanacak Milletlerarası bir Davranış 

Kod'u hazırlamak üzere 1974 yılında çalışmalarına başlayan 

bu Konferans, iki yılı aşkın bir süreden beri İngilizcedeki 
bir yardımcı fiilin iki yazılış şekli (shall, should) arasın¬ 
daki farkı tartışmaktadır. Bu tartışma 77*ler diye bilinen 

grubun görüşleri doğrultusunda sonuçlanırsa gelişme yolundaki 
ülkelerin karşı karşıya bulundukları problemlerin pek çoğu 

büyük ölçüde çözümlenmiş olacaktır. Görüşülmekte olan tasarı, 

teknoloji satan ve alan ülkelerle, milletlerarası kuruluş¬ 

ların yetki ve yükümlülüklerini düzenlemekte ve gelişme yo¬ 

lundaki ülkeler lehine hükümler taşımaktadır. 77'ler diye bi¬ 

linen gelişme yolundaki ülkelerle, Batılı ülkeler arasındaki 
uyuşmazlık, "Davranış Kod'unda yer alan hükümlere riayetin 

mecburî mi, yoksa ihtiyarî mi olması gerektiği konusuyla il¬ 

gilidir. Gelişme yolundaki ülkeler Davranış Kod'unun bütün 
ülkeler için "emredici" olmasını isterlerken, Batılı ülkeler, 
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bilgi toplayıp dağıtan Milletlerarası kuruluşlar vardır. 
Bilhassa UNIDO'nun Sınaî ve Teknolojik Bilgi Bankası, bütün 

dünyada mevcut teknolojiler hakkında sistematik ve standar¬ 

dize bilgiler ihtiva etmektedir. 

5) Her ülkede teknik bilgi toplayıp dağıtan resmî 

, ve özel kuruluşlar vardır. Türkiye, daha önce değinilen teş¬ 

kilâtlanmayı gerçekleştirdiği takdirde, oluşturulacak yeni 
İdarî üniteler yabancı ülkelerdeki benzerleriyle sürekli 

temas içinde olacak ve teknolojik gelişmeler hakkında önemli 

ölçüde bilgi sağlayabilecektir. 

Gelişmiş Ülkelerde teknolojik konularda müşa¬ 
virlik yapan özel kuruluşlar vardır. Bunlar bilhassa özel 

firmalara ücret karşılığında sektörel teknolojilerin son du¬ 

rumu hakkında istişarî bilgi sağlamaktadırlar. 

6) Özel mühendisiik-müşavirlik büroları, teknik, 
sınaî veya ticari firmalar, bunlar arasındaki yazılı anlaş¬ 
malar, diplomatik temaslar önemli teknik bilgi kaynakları¬ 
dırlar. 

Bazı teknolojiler, bilhassa Ar-Ge safhasında büyük 

gizlilik içinde tutulmaktadırlar. Özellikle Çok Uluslu Şir¬ 
ketlerin Ar-Ge merkezleri büyük gizlilik içinde işlemektedir. 

Yine Çok Uluslu Şirketler, mevcut patent sistemlerinin ko¬ 

ruyucu şemsiyesini yetersiz bularak geliştirdikleri teknolo¬ 
jileri gizli tutmaktadırlar. Bu şekilde hem kendi lehlerine 
bir tekel yaratmakta ve hem de geliştirdikleri teknolojinin 

yaygın şekilde kullanılmasının sağlayacağı ekonomik faydaya 
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mani olmaktadırlar. ÇUŞ'ler, bu tür davranışlarıyla gizli 

tutulan teknolojilerden hareket edilerek gerçekleştirile¬ 
bilecek yeni teknolojilere de engel olmaktadırlar. Bu durum 

sınaî istihbaratı meşrulaştırmakta ve hatta zorunlu kılmak¬ 
tadır. 

Türkiye, mevcut imkânlarını kullanarak bütün bu tek¬ 
nolojik bilgi kaynaklarını sürekli şekilde takip etmek ve 

teknolojik gelişmeleri günü gününe tesbit etmek zorundadır. 

Özellikle ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Japonya 
gibi teknolojik gelişmenin yoğun olduğu ülkelerdeki gelişme¬ 

lerin yakından izlenmesinde fayda vardır. Fakat bu bir teş¬ 

kilât, zihniyet ve kadro meselesidir. Türkiye mevcut yurtdışı 

temsilciliklerini ve geliştireceği yeni teknolojik enformasyon 

sistemini devreye sokarak teknolojik gelişmeleri izlemeli ve 

elde edilen bilgileri bir merkezde (Teknik Bilgi Bankası) 

toplamalı, tasnif etmeli ve kullanmalıdır. 

Teknoloji seçerken alternatif teknolojilerin, bütün 
özellikleriyle bilinmesi en isabetli tercihin yapılabilmesi 

açısından zaruridir. 

4.4.2. Teknoloji Seçimi 

Teknoloji sözkonusu olduğunda, ileri teknoloji, emek 

yoğun veya sermaye yoğun teknoloji ve uygun teknoloji tabir¬ 
leri sık sık kullanılmaktadır. Bunlar -teknoloji dahil- üze¬ 

rinde herkesin hemfikir olduğu kavramlar değildir. Teknolo¬ 

jiyle, ilgilenen herkes kendine göre bir teknoloji tarifi 
yapmaktadır. Bu durumu "körlerin fil tarifine" benzetmek müm¬ 
kündür. 
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Şimdiye kadar yapılmış tariflerin müşterek sonucuna 

göre ; 

Teknoloji, bir mal veya hizmetin üretimi için ge¬ 
rekli bilgi, beceri ve tecrübelerin tümüdür. 

Bu tarif, her türlü üretim bilgisini hiçbir ayırım 

yapmadan kapsamaktadır. İnsanı, teknoloji geliştirmeye zor¬ 
layan sebep, daha az kaynak kullanarak daha çok ihtiyacı 

tatmin etme fikri olduğuna göre, teknolojik terminolojide 

"teknoloji"den çok, "ileri teknoloji" önemlidir. İleri tekno¬ 
loji şöyle tarif edilebilir: 

En az girdiyle, birim zamanda ençok ve en iyi 
kalitede mal veya hizmeti üreten teknoloji en 
ileri teknolojidir. 

Bu tarif, daha önce bilinmeyen bir mal veya hizmeti 

üreten ve alternatifi olmayan teknolojileri de kapsamaktadır. 

En ileri teknoloji, en iyi teknoloji demek değildir. 

Eski bir teknolojinin bazan, millî ekonominin şart ve ihti¬ 

yaçları açısından ültramodern bir teknolojiden daha olumlu 
19 

sonuçlar verdiği tecrübelerle sabittir. Burada uygun tek¬ 

noloji (Appropriated Technology) kavramıyla karşılaşıyoruz. 

"Uygun teknoloji" nisbî bir kavramdır. Sosyo-Ekonomik 

19) UNIDO, Systemes Nationauxd ’ Acquisition des ■ 
Techniques. Nations Unis,New York, 1978. s.8 
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şartlara bağlı olarak ülkeye, bölgeye ve sektöre göre değişir. 
Uygun teknoloji nedir sorusunun cevabı da -kişiden kişiye deği
şecektir. Müteşebbise göre en uygun teknoloji, en çok kârı 

getiren teknolojidir. İşçi/sendikacıya göre uygun teknoloji, 
işsizlik yaratmayan ve ideal iş şartları yaratan teknolo-

20 
jidir. Tüketici için uygun teknoloji, kendi tercihlerine 

- uygun mal veya hizmeti üreten teknolojidir. Ekolojiste göre, 

tabiatı kirletmeyen, bozmayan ve gürültü yaratmayan teknoloji 
uygun teknolojidir. 

Plâncıya göre uygun teknoloji, önceden tesbit edilen 
sosyo-ekonomik hedeflere zamanında götüren teknolojidir. 

Bilinen teknolojiler arasından hangisinin en uygun 

olduğuna kim, nasıl karar verecektir? 

Bu karar, tatbikatta, bilhassa gelişmekte olan ül

kelerde, bu arada Türkiye'de müteşebbise bırakılmıştır. Tek

noloji seçiminin tamamen müteşebbise bırakılmış olması doğru 

değildir. Çünkü; 

1- Müteşebbisin maksadı kazanmak, sadece kazanmak 
ve daha çok kazanmaktır. 0, ekonomik hadiseleri mikro sevi

yede izler, ölçer, değerlendirir ve o seviyede elde ettiği 
verilere göre kararını verir. Kârını etkilemeyen hiçbir ha

dise müteşebbisi ilgilendirmez. Halbuki ölçülemeyen, fakat 

20) ILO, Technology, Employment and Basic Needs. 
İSEN 92-2-101928-4 Second Impression 1978. s.4 vd. 
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teknoloji seçimi sırasında mutlaka gözönünde bulundurulması 

gereken faktörler de vardır. Bunlar sosyal, kültürel ve poli¬ 
tik faktörlerdir. 

2- Teknoloji seçimi konusunda müteşebbisin men¬ 

faatleri millî ekonominin menfaatleriyle çatışabilir. Meselâ, 
,ödeme güçlüğü olmayan bir firma, emeğin eğitimi veya sosyal 

problemler gibi güçlüklerle karşılaşmamak için sermaye yoğun 

teknolojileri tercih edebilir. Bu durum, gelişmekte olan 

bir ülkede zaten kıt olan sermayenin israfına ve zaten fazla 

olan işsizliğin daha da artmasına sebep olabilir. 

3- Enerji, dış para ve ithal ihtiyacı ve çevre sağ¬ 

lığı açısından firma ile millî ekonominin çıkarları çatışa¬ 

bilir. 

4- Yurt içinde sağlanabilecek bir teknolojiyi 

müteşebbis firma, dışarıdan ithal etmek isteyebilir. Bu durum 
millî teknolojinin gelişmesini engelleyecek ve millî ekonomi 
açısından, mükerrer ödemeye ve döviz kaybına sebep olacaktır. 

Aynı şekilde, otomasyona veya ileri derecede iş bölümü esası¬ 

na dayanan teknolojiler müteşebbis için tercihe şayan ola¬ 

bilir. Çünkü bu tür teknolojilerin verimi yüksektir. Fakat 

bu durum millî ekonomi için mahsurlu olabilir. Çünkü ileri 
derecede iş bölümü bilgi akımını engellemektedir. 

5- Türkiye’de firmalar küçük veya orta boy firma¬ 

lardır. Sırf kendileri açısından bile olsa en uygun teknolo¬ 

jinin seçilebilmesi için gerekli bilgi, tecrübe ve maddî 
imkândan yoksundurlar. Bir firma teknoloji seçerken alter- 
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natif teknolojileri bilerek ve bizzat teknolojinin özellik¬ 

lerine göre değil, fakat kredi imkânları, enflasyonist bas¬ 

kılar ve düşiik bilgi-tecrübe seviyesine göre karar vermektedir 
Bu da, yalnız millî ekonomi için değil fakat aynı zamanda 

bizzat müteşebbis firmanın kendisi için de mahsurlu teknolo¬ 
jilerin alınmasına sebep olabilmektedir. 

Prof. ERDİLEK, Türkiye’ye ithal edilen teknolojile¬ 

rin çoğunun orijinal sahiplerinden değil de birinci ve hatta 

ikinci elden alınmış olması ihtimalinden bahsetmekte ve bu- 
21 

nun mahsurları şöyle sıralanmaktadır. 

a) Teknolojinin orijinal sahibine ödependen daha 
fazla ücret ödenmesi, 

b) Teknolojinin etkin transferiyle ilgili sınırlan¬ 

dırmalar ve noksanlıklar, 

c) Teknolojinin orijinal sahibinden uzaklaştıkça 
lisans alana empoze edilen sınırlayıcı hükümlerin artması, 

d) Orijinal sahibinden uzaklaşan teknolojiyle 
üretilen mallarda kalitenin düşmesi. 

Transfer edilecek teknolojilerin seçimi konusunda 

devletin etkinliğini sağlamak için şu tedbirler alınmalıdır: 

21) UNIDO, Yabancı Endüstriel Teknolojinin Türkiye'ye 
Transferindeki Kurumsal Anlaşmalar T.C. Hükümeti için Prof. 
Dr. Asım Erdilek tarafından hazırlanan rapor 1978 s. 24 
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1- Devlet, teknolojik gelişmelerin takibi ve tek¬ 

noloji seçimi konusunda müteşebbisi yalnız bırakmamalıdır. 

2- Devlet, ülkeye teknoloji ve karşılığında dışa¬ 

rıya döviz transferlerini öngören anlaşmaları sıkı şekilde 

kontrol etmelidir. 

3- Devlet, teknoloji politikasının icabı ve bir 

parçası olarak alternatif teknolojileri incelemeli ve ülkeye 

ithali zarurî, faydalı ve mahsurlu olan teknolojileri tesbit 
etmelidir. 

4- Teknoloji seçimi konusunda ilgili kişi veya 

kuruluşlar arasında anlaşmazlık ortaya çıkabilir. Bu durumda, 
plancıya koordinasyon görevi verilmelidir. Plâncının tercihi¬ 

ne itibar edilmelidir. Çünkü, millî ekonomiyi makro seviyede 

en iyi plâncı tanımakta ve sosyo-ekonomik hedefleri de o 
tesbit etmektedir. 

5- Teknoloji seçimi, yeter sayıda (1-3-5 gibi) 
plâncı teknoloji uzmanı tarafından yapılmalıdır. Teknoloji 

seçmekle görevli uzmanlar heyetinde, yine konunun önemine 

göre., bir iktisatçı, bir sektör uzmanı ve sözkonusu teknolo¬ 

jiyle ilgili bir teknik kişi bulunmalıdır. Meselâ telsiz 
teknolojisi sözkonusu ise bir elektronik mühendisi, ilâç 
sanayii sözkonusu ise bir eczacı+bir kimya mühendisi bulun¬ 

malıdır. Tabii olarak bu kişilerin teknoloji üzerine genel 

ve sektörel seviyede ileri derecede uzman olmaları lâzımdır. 

Teknoloji seçerken şu hususlara dikkat edilmelidir: 
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a- Alternatif teknolojilerin yani; aynı veya alter¬ 

natif mal veya hizmetlerin üretilmesine yarayan teknoloji¬ 

lerin çok iyi bilinmesi, 

b- Alternatif teknolojilerin; 

1- Millî Teknoloji politikasına uygunluk, 

2- İstihdam etkisi, 

3- Dış ödemeler dengesine etkisi, 

4- Hammadde, enerji, ithal ihtiyacı ve dış para 

ihtiyacı, 

5- Ana, alt ve yan sektöre mensup firmalara etkisi, 
6- Coğrafî şartlar ve iklim, 

7- Çevre sağlığı, 

8- Dış politika, millî kültür ve sosyal yapıya 

etkisi açısından değerlendirilmesi, 

9- Kullanacak personel durumu. 

c- Üretimi sözkonusu olan malın ihracat maksadıyla 

mı yoksa iç talep için mi üretileceği. 

d- İthal edilecek teknolojinin tam kapasitede kulla¬ 

nılabilmesi için gerekli alt yapının mevcut olup olmadığı. 

e- Yedek Parça, bakım, yenileme imkânları 

4.4.3. Teknolojinin Transfer Şekilleri 

Ülkenin ihtiyaçları açısından zaruri veya faydalı 
olduğuna karar verilen bir teknolojinin ithali (dar manada 
teknoloji transferi) muhtelif şekillerde olabilir. Bunlar; 
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l) Patent tescilleri,2) Lisans, 3) Know How, 4) Teknik Yar¬ 
dım veya Teknik İşbirliği anlaşmaları, 5) Yabancı Sermaye 
Yatırımları, 6) Hükümet ler ar ası Antlaşmalar, 7) Sınaî İstih¬ 
barat şeklinde olabilir. Burada-sözkonusu olan transfer şekil¬ 

leri, sebebi şartları ve sonuçları itibariyle birbirinden 
farklı olan ve biri diğeri yerine kullanılması mümkün olmayan 

teknoloji transfer şekilleridir. 

4.4.3.3i* Patent Tescilleri 

Hiçbir icat veya yenilik millî mevzuata göre tescil 

edilmediği ülkede hukuken korunmaz. Başka bir deyişle patent 

alınmadıkça icadın temsil ettiği ekonomik menfaat üzerinde 
inhisarî hak iddiasında bulunmak mümkün değildir. Baha açık 

bir şekilde ifade etmek gerekirse, Türkiye'de İhtira Beratı 
Kanununa göre İhtira Beratı alınmamış bir icat, isteyen her¬ 

kes tarafından serbestçe işletilebilir. Bunun hukukî bir 
engeli yoktur. 

■ • t . ■ . • 

İcadı üzerindeki inhisar hakkının Türkiye'de de ge¬ 

çerli olmasını isteyen bir yabancı 1883 tarihli Sınai Mülki¬ 
yetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesine göre Türkiye'de 
patent isti.yebılir, 

Paris Sözleşmesinin 2'nci maddesine göre sözleşmeye 
halen taraf bulunan 45 ülkenin vatandaşları ve 3'ncü madde¬ 

sine göre de sözleşmeye taraf ülkelerin vatandaşı sayılanlar 
(gibi kabul edilenler) Türkiye'den icatları ile ilgili İh- 
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tira Beratı talep edebilirler. Bunlar Paris Sözleşmesinin 

2'nci maddesine göre tamamen Türk Vatandaşlarının tâbi ol¬ 

duğu hukukî statüye tâbi olacaklar ve T.C. vatandaşlarının 
sahip oldukları hakların aynısından istifade edeceklerdir. 

Paris Sözleşmesinin tanıdığı haktan istifade ederek, yenilik 
ve sanayiye uygulanabilme vasfı olan ve fikrî bir faaliyetin 
eseri olan bir icadı (İBK Mad.2) Türkiye'de tescil ettirmek 

isteyen yabancı bu icadın, işletilebilmesi için gerekli bütün 

bilgileri yazılı olarak tescil talebine eklemek zorundadır. 

(İBK Madde 5). Kanunun istediği belgeler arasında l) İhtira 

konusu olan şeyin tarifnamesi ve 2) Tarifnamenin muhtevasını 
açıklayan teknik resim ve örnekler de bulunmaktadır. Tarif- 

name ve teknik resimlerle numunelerin icadın kullanılabilmesi 

için yeterli ve konu ile ilgili kişilerin kolayca anlayabile¬ 

ceği kadar açık olması lâzımdır. İcatçının talebi kabul edi¬ 
lip kendisine bir patent verilir ise icadı resmî sicile tes- 

22 • 
cil edilir. Patent Sicili alenidir. isteyen herkes tarafın¬ 

dan incelenebilir. İlgili dosyada yer alan tarifname ve tek¬ 

nik resimlerin bir nüshası gerekli harç yatırılmak suretiyle 
al ınabilir. 

Bir icat veya yeniliğin yaygın bir şekilde bilinmesi 

ve kullanılması millî ekonominin lehinedir. Bu itibarla Dev¬ 

let, tescil ettiği icatları ve bunların tarifnamelerinin öze¬ 
tini teknik resimleriyle birlikte Resmî Sınaî Mülkiyet Gaze¬ 

tesinde yayınlamaktadır. Bu şekilde patent tescilleri 

22) Gizlilik vasfı olan icatlar hariçtir. Askerlik ve 
kamu düzeni ile yakından alakalı icatlar gizli tutulmaktadır. 
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teknoloji transferinin en etkin vasıtalarından biri olmak¬ 
tadır. Türkiye’de tescil ve ilân edilmiş bir icadı isteyen 

herkes tescil süresi içinde icadın sahibinden lisans alarak 
kullanabilir. Muhterininin icadı üzerindeki inhisarî hakkı 

zamanla sınırlı bir haktır. İhtira Beratı Kanunu Madde 4. 

bu süreyi 5, 10, 15 sene olarak tesbit etmiştir. Patentin 

, Tescilden düşmesi, koruduğu icadın ekonomik ömrünün bittiği 
manasına gelmez. Aksine bazı icatlar zamanla daha büyük bir 

ekonomik değer kazanabilir. Fakat Kanunun öngördüğü sürenin 

bittiği andan itibaren icadın kullanılabilmesi için sahibinden 

lisans alma mecburiyeti sona ermektedir. Başka bir ifadeyle 

isteyen herkes o icadı istediği gibi kullanabilmektedir. Bu 

itibarla sicilden düşmüş patentlerin ilgili kişi ve kuruluş¬ 
lara yeniden duyurulması, teknik ve ekonomik özellikleriyle 

birlikte isteyen herkes tarafından serbestçe kullanılabileceği 

hususunun da ilân edilmesi lâzımdır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tescil süresi sona 

eren icatlarla ilgili evrakı tarifname ve teknik resimleriyle 

birlikte SEKA'ya göndererek hurda kağıt olarak kullanılmasına 

sebep olmaktadır. Bu çok yanlış ve millî teknoloji potansiye¬ 
linin arttırılması açısından fevkalade mahzurlu bir davranış¬ 

tır. r - 

4. ^.3. 2. Patent Lisansı Sözleşmesi 

Hak, hukukun kişiye tanıdığı ve koruduğu menfaattir. 
Patent hakkı ise, hukukun, muhteriye icadıyla ilgili olarak; 

hakkaniyetin icabı olarak ve teknolojik gelişmenin teşviki 

maksadıyla tanıdığı haklardır. 



- 80 -

Bu haklar şunlardır: 

1- Muhterinin ihtira üzerindeki isim hakkı: He 

muhteri kendi yaratıcı fikrî faaliyetinin eseri olan icadının 

kendi adıyla anılmasını, icadın kendisi tarafından gerçekleş¬ 

tirildiğinin patent siciline tescil edilmesini isteyebilir. 

Bu onun en tabiî hakkıdır. 

2- Muhteri, icadıyla kendi arasındaki hukuki müna¬ 

sebeti gösteren bir belgeyi (ihtira beratı, patent, brevet 
d'invention) devletten talep edebilir. Muhterinin, devletin 
kendisine vereceği berat üzerinde mülkiyet hakkı vardır(MK. 
686-702). 

3- Muhterinin ihtiraın temsil ettiği ekonomik men¬ 

faatlerden belirli bir süre ve hukukun kabul ettiği şartlar- 
23 

la tek başına istifade etme hakkı, vardır. Muhterinin, ih¬ 
tiram temsil ettiği ekonomik menfaatlerle ilgili hakkı, gay¬ 

ri maddî ve zamanla sınırlı bir aynî haktır. Muhteri bu hak¬ 
kını şu şekillerde kullanabilir: 

1- Muhteri ihtiramı bizzat işletebilir. 

2- Muhteri ihtira üzerindeki sınaî mülkiyet 

hakkını Karşılıklı veya karşılıksız olarak, sağlar arasında 

23) İhtira Hukukunun asıl konusu, burada sözkonusu 
olan hakkı (sınaî mülkiyet hakkı) tanzim etmektir. İhtira 
Hukuku patent hakkının doğumu, kullanılması sınırları, şart¬ 
ları ve sona ermesini tesbit eder. 
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veya ölüme bağlı bir tasarrufla devredebilir. Sınaî mülkiyet 

hakkını rehnedebilir veya bu hak üzerinde intifa hakkı tesis 

edebilir.ve hatta muhteri, hukukun ihtira ile ilgili olarak 

kendisine tanıdığı sınaî mülkiyet hakkından feragat edebilir. 
Bu takdirde ihtira üzerindeki tekel hakkı sona erer ve ihti¬ 

ram herkes tarafından serbestçe işletilmesine manî bir hal 
1 kalmaz. 

Öte yandan muhterinin sınaî mülkiyet hakkı, kanunun 
öngördüğü şartlarla sınırlandırılabilir. Meselâ, haczedile- 
bilir, devletleştirilebilir, işletilmesi sürekli veya belir¬ 

li bir süre için sınırlandırılabilir veya işletilmesi mecbur 

tutulabilir. 

3- Muhteri, ihtiraı işletme yetkisini bir başka¬ 
sına devredebilir. 

İhtiraı işletme yetkisinin devri karşılıklı veya 
karşılıksız olabilir. Birinci halde (BK. Mad. 234-247) bir 
bağış sözleşmesi sözkonusudur. Fakat muhterinin ihtiraı iş¬ 
letme yetkisini muayyen bir bedel mukabilinde devretmesi hai¬ 
linde, (ki bu en çok karşılaşılan yoldur) ortaya özel bir 

24 akit nev'i çıkmaktadır. Patent Lisansı Sözleşmesi (PLS) 
olarak bilinen bu sözleşmenin hukukî mahiyeti tartışmalıdır. 
Doktrinde, PLS'ni hasılat kirasına, alım-satım aktine ve 

25 
hatta şirket sözleşmesine benzeten müellifler vardır. 

ı 

24) Lisans kelimesi latincedeki "litentia" kelimesin¬ 
den gelmekte ve yetkili birisinin izniyle bir şeyi yapma hür¬ 
riyetini elde etme manasına gelmektedir. Petit Robert. 

25) Dr. Ali Necip ORTAN, Patent Lisansı Sözleşmesi. 
Ankara Hukuk Fakültesinde verilen doktora tezi.s. 22 Ankara-1979 
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Birçok ülkenin pozitif hukukunda, isimsiz bir akit 

olan Patent Lisansı Sözleşmesi, sinallagmatik ve nev'i şah¬ 

sına münhasır (Sui generis) bir akittir. 

Patent Lisansı Sözleşmesinin hukukî mahiyetinin iyi 

anlaşılamamış ve yeterli bir kanunî düzenlemeye tâbi tutul¬ 
mamış olması, tatbikatta bazı güçlükler yaratmakta ve bazı 

hukukî uyuşmazlıkların çözümünü güçleştirmektedir. Patent 

Lisansı Sözleşmesi, gelişmiş ülkelerde bile, Know How, Marka 
Lisansı ve teknik yardın/işbirliği anlaşmalarıyla karıştırıl¬ 
maktadır. 

Patent Lisansı Sözleşmesini benzer sözleşmelerle ka¬ 

rıştırmamak için PLS’nin ayırıcı özelliklerini ve tatbikatta 
karşılaşılan PLS türlerini iyi bilmek.lâzımdır. 

Patent Lisans Sözleşmesinde mutlaka bir patentin söz- 

konusu olması gerekir. Geçerli bir patent yoksa inhisarî hak 
da sözkonusu olmayacaktır. Bu durumda, kimse kendisine ait 

olmayan bir hakkı devredemeyeceğine göre PLS'de sözkonusu ol¬ 
mayacaktır. Henüz patent alınmamış olmakla birlikte geçerli 

bir patent müracaatı varsa geciktirici şarta bağlı olarak 

PLS yapılabilir. 

Patent Lisansı muhtelif şekillerde mümkündür; ilk 

ayırım: kanunî lisans, iradî lisans şeklinde olabilir. Kanunî 

lisans, patent sahibinin iradesi hilâfına mahkeme, hükümet 
veya yetkili başka bir İdarî organ tarafından, kanunî yetkiye 
dayanılarak verilen lisanstır. İradî Lisans, patent hakkı sa¬ 
hibinin iradesinin eseridir. 
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Lisans bir tek patent üzerinde verilmiş ise münferit 

lisans, birden fazla patent hakkında.ise birlikte lisans 
sözkonusudur. 

Lisans, temel patent, bağlı patent veya ek patent 

üzerinde de olabilir. Lisans sözleşmesi karşılıklı şekilde 

, de olabilir. 

İradî lisans; tam lisans veya kısmî lisans şeklinde 

olabilir. Tam lisansta lisans veren patenti işletme hakkıyla 
ilgili kendi hukukî pozisyonunu aynen lisans alana devretmek¬ 

tedir. Lisans veren, başka bir lisans verme hakkını kaybetmek¬ 

te, buna karşılık lisans alan alt-lisans verme hakkı da dahil 

lisansı işletme hakkını elde etmektedir. Kısmî lisansta li¬ 
sans alanın patenti işletme yetkisi yer, zaman veya konu iti*- 

bariyle sınırlandırılmaktadır. Kısmî lisansta lisans alanın 
26 

genellikle alt-lisans verme yetkisi yoktur. Buna karşılık 

lisans veren başka lisanslar verebilir. 

Patent lisansı sözleşmesi konusunda önemli başka bir 
ayırım da, âdi (Simple) lisans-karma (mixte) lisans şeklinde 
yapılabilir. Adi lisansta, lisans veren lisans alana sadece 
lisansı işletme yetkisini vermektedir. Bir başka deyişle li¬ 
sans veren patentten doğan tekel hakkını lisans alana karşı 

26) Alt lisansla, lisans sözleşmesinin devri karış¬ 
tırılmamalıdır. Alt-lisansta lisans alan patenti işletme 
yetkisini korumaktadır. Lisans sözleşmesinin devri halinde 
devreden çıkmakta, devralan ile patent hakkı sahibi arasında 
bir hukukî münasebet doğmaktadır. 
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ileri sürmeme edimini yüklenmektedir. Adi lisansta lisans 
alan, patent dosyasında yer alan bilgileri kullanarak patenti 

işletme yetkisine sahip olmaktadır. 

Adi lisans daha çok gelişmiş ülkelerde veya bu ülke¬ 
ler arasında yapılan PLS'leridir. Çünkü bu ülkelerde lisans 

, sılan patentin himaye ettiği teknik bilgiyi kullanabilmek 

için lisans verene muhtaç değildir. Patentin işletilebilmesi 
için yalnız yetkinin alınması genellikle yeterli olmaktadır. 

Halbuki gelişmekte olan ülkeler açısından durum farklıdır. 

Bu ülkelerde lisans alan patenti gerektiği gibi işletebilmek 
için gerekli temel bilgi ve teknolojik alt yapıdan yoksundur. 

Dolayısıyla patenti işletebilmek için sadece yetkiye değil, 

fakat aynı zamanda yardıma da muhtaçtırlar. Bunun içindir ki, 
gelişmekte olan ülke vatandaşlarının veya kuruluşlarının li¬ 
sans alan sıfatıyla taraf oldukları patent lisansı anlaş¬ 

maları Know How, teknik yardım veya teknik işbirliği veya 

Marka Lisansı Anlaşmalarıyla birlikte olmaktadır. Bu tür an¬ 

laşmalara karma (mixte) Lisans Sözleşmeleri denilmektedir. 

Karma Lisans Sözleşmesinin muhtevası ve şartları 
lisans alan ülkenin teknolojik seviyesine göre değişmektedir. 

Teknolojik seviyesi en düşük ülkelerde anahtar teslimi(turn- 
key-Clefs en main) türü anlaşmalar yapılmaktadır. Anahtar 

teslimi anlaşmalarda lisans alan ekonomik bir faaliyetin 
yatırım öncesi, yatırım ve hatta işletme dönemlerinde gereken 
bütün bilgileri lisans verenden veya onun aracılığı ile al¬ 

mak zorundadır. Bu mecburiyet lisans alanın elde ettiği tek¬ 

nolojinin maliyetini olağan dışı artırmaktadır. 
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Sınaî mülkiyet hakkının, Paris Sözleşmesinin geniş 

koruyucu şemsiyesi altında kazanmış bulunduğu evrensel bo¬ 

yutlar, PLS’lerini milletlerarası teknoloji transferinin en 

önemli vasıtası haline getirmiştir. Bugün bir icatçı yüze 
yakın ülkeden patent talep ederek, icadı üzerindeki tekel 

hakkını bütün dünyaya yaymaktadır. İcatçı bu sayede, ya biz- 
/ zat yatırım yaparak veya lisans vererek icadın sağladığı 

geliri maksimize etmeye çalışmaktadır. Bu durum dünyanın 

yoğun şekilde teknoloji alan ve satan ülkelerini karşı kar¬ 
şıya getirmiştir. İki ayrı ülkenin vatandaşları arasında ya¬ 
pılan bir lisans sözleşmesi, sadece sözleşmenin taraflarını 
değil fakat aynı zamanda iki ülkenin menfaatlerini de ilgi¬ 

lendirmektedir. Teknoloji satan ülke (TSÜ), sahip olduğu tek¬ 
nolojik üstünlüğü karşılığını almadan kaybetmek istemez. 
Teknoloji alan ülke (TAÜ) ise, kendi şartlarına ve ihtiyaç¬ 
larına uygun teknolojileri en avantajlı şekilde elde etmek 

ister. Sahip olduğu kıt döviz kaynaklarını karşılıksız veya 
öncelikler listesinin alt sıralarında yer alan teknolojiler 

için harcamak istemez. Şu halde teknoloji alan ve satan ülke¬ 

lerin, lisans anlaşmaları üzerinde çok sıkı bir kontrol yet¬ 

kisi olması ve bu yetkiyi etkin bir şekilde kullanabilmeleri 

olağan, hatta zorunludur. 

Türk pozitif hukukunda, patent lisansı ve benzer söz¬ 

leşmelerin tâbi olduğu esasları ve usûlü tesbit eden, yeterli 
hükümler mevcut değildir. Esasa ilişkin olarak İhtira Beratı 
Kanununun 26-28'nci maddelerinde, 551 sayılı Marhalar Kanunu¬ 

nun 34îcü maddesinde ve 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununun 48-56 ve 58'ci maddelerinde bazı hükümler yer al¬ 

maktadır. Usûl ve yetki konusuyla ilgili olarak da yetersiz 
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ve eksik olmakla birlikte Yabancı Sermaye Mevzuatında ve 

Kambiyo Mevzuatında bazı hükümlere raslamak mümkündür. Tür¬ 

kiye'de bu konu üzerinde, hiçbir zaman, ehemmiyetinin icabet- 

tirdiği nisbette durulmamıştır. 

26 
4.4.3.3* Know-How Sözleşmesi 

Know-How Sözleşmesi, son yıllarda, milletlerarası 

teknolojik münasebetlerin en önemli vasıtalarından biri hali¬ 

ne gelmiştir. Buna rağmen, Know-How sözleşmesi bugüne kadar, 

hemen hemen bütün ülkelerde pozitif hukukun ilgi alanı dışın¬ 
da kalmıştır. İki taraf arasında özel bir borç ilişkisi doğu¬ 
ran Know-How Sözleşmesi hukukun temel prensipleri ve borçlar 

hukukunun genel hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı OMPI, Know-How'1 "mes¬ 

lekî tecrübeye dayanan ve sanayiye uygulanabilen bilgi, veri 
ve malumat" olarak tarif etmektedir. 

27 ' 
OMP'nin Know-How Sözleşmesini tarifi ise şöyledir: 

"Bir tarafın, kullanmak üzere karşı tarafa bir Know- 

How'i bildirmesini öngören her anlaşma Know-How Sözleşmesidir!' 

27) OMPI, Loi type de L'OMPI Pour le pays en deve-
loppement concernant le invent ions-geneve - 1980.8.13 

26)"The Know How to do it"in karşılığı olarak bütün 
dillerde bir tabir mevcutsa da tatbikatta İngilizce kısaltma 
şekli olan"Know How", milletlerarası bir ifade olarak kulla¬ 
nılmaktadır. 
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Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilatı UNIDO 

ise, Know-How*ı, "yeni, faydalı, değerli (fakat) gizli tek- 
28 

nik bilgiler" şeklinde tarif etmiştir. 

İktisadî Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı ise Know- 
How* 1 şöyle izah etmektedir: "Know How, patentle korunmaya 

, musaid olsun veya olmasın sınaî bir üretim (madde veya usûl) 
için gerekli, tecrübeye dayanan, açıklanmamış veya sadece 

üretiminde kullanıldığı ürünün incelenmesi veya teknolojik 

gelişmenin bilinmesi sonucu elde edilmeyen teknik bilgi- 
29 

dir. " 

Mahiyeti henüz iyi anlaşılamamış bir mefhumu izah et¬ 

mek, tarif etmekten daha kolay olacaktır. Know-How*ı (Sa .oir- 

Faire) en iyi ifade eden deyim, dilimizdeki "püf noktası" de¬ 
yimidir. 

Püf noktalarının tesbiti uzun ve masraflı meslekî 

tecrübeler sayesinde mümkün olmaktadır. Daha çok pratikle il- 

gili olup, işi kolaylaştıran, verimi artıran veya üretilen 

mal veya hizmetin kalitesinin yükselmesini sağlayan üretim 

bilgileridir. Know-How, çoğu zaman yazılı bir belgeye bağlı 

değildir. Mühendis, teknisyen veya işçinin kabiliyeti ve vas¬ 

fı niteliğindedir. Ekonomik değer ifade eden ve patente bağlı 

28) UNIDO, Guidelines for evaluation of Transfer of 
Technology Agreements (Development and Transfer of Technology 
Series No.12 U.N. New York, 1979) s. 12 

29) OECD Transfer pricing and Multinational Enter¬ 
prises, (Report of the OECD Comnittee on fiscal affairs. 
Paris 1979) s.49 



olmayan ticarî veya sınaî sırlardır. Know-How'ı, Patentten 

ayıran en büyük özellik araştırmadan ziyade tecrübeye dayan¬ 

ması ve gizlilik vasfı olmasıdır. Patentte tescille kazanılan 

bir hukukî inhisar hakkı bulunmasına karşılık, Know-How'da 

fiilî bir tekel sözkonusudur. Know-How'ı, sahibinin rızası ve 

yardımı olmadan elde etmek ve başarıyla kullanmak kolay ol¬ 
mamaktadır. Patentlenebilir icat veya yenilik (tatbikatta 

çok görüldüğü gibi) tescil edilmezse Know-How.olarak hüküm 
ifade edebilir. 

Know-How'ı bir başkasının alıp kullanmasına manî 

bir hukukî durum sözkonusu değildir. Elde ediliş şekli hukuka 

aykırı olmamak şartıyla isteyen herkes başkalarının geliştir¬ 

diği üretim bilgilerini patentle korunmuyorsa alıp işletebi¬ 

lir. Fakat tatbikatta bu pek mümkün olmamaktadır. Çünkü uzun 

tecrübelerle elde edilen veya geliştirilen püf noktalarının 
kısa sürede keşfedilmesi kolay değildir. Bu sebepledir ki, 

bir Know-How'ı elde etmek isteyen kişi veya kuruluş, bu bil¬ 

ginin sahibi ile anlaşmak zorundadır. İşte bu anlaşmaya Know- 
How Sözleşmesi denilmektedir. Know-How Sözleşmesinde bir ta¬ 

raf, kendi bilgi ve tecrübesinin ürünü olan üretim sırları¬ 

nı muayyen bir bedel mukabilinde karşı tarafa aktarma yükümü 

altına girmektedir. 

Know-How genellikle, bir mal veya hizmetin üretimi 
için gerekli plân, üretim şeması, madde listesi, üretimle 
ilgili formüller ve işlem çizelgelerini ihtiva eden bir bilgi 

paketidir. Bu paket gerekli belge, fotoğraf, bilgisayar kart¬ 

ları veya mikrofilm gibi vasıtalarla nakledilebilir. Herhangi 

bir belgeye bağlanması mümkün olmayan Know-How'lar göze veya 
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kulağa hitap eden vasıtalarla ve daha çok personel eğitimi 
şeklinde nakledilirler. 

Know-How sözleşmesi bir yetki sözleşmesinden ziyade 

bir hizmet sözleşmesidir. Bu itibarla Patent Lisansı Sözleş¬ 

mesiyle Teknik Yardım Anlaşmaları arasında bir kavram olarak 
kabul edilmektedir. Know-How Sözleşmesi tatbikatta daha çok 

Patent Lisans Sözleşmesi Teknik Yardım ve/veya Teknik İşbir¬ 
liği Sözleşmeleriyle birlikte (Karma Lisans Sözleşmesi şek¬ 
linde) yapılmaktadır. Know-How sözleşmesini benzer sözleşme¬ 
lerden ayıran en önemli faktör sözleşmenin gizlilik unsuru¬ 

dur. Know-How sözleşmesinin tarafları ve Devlet Know-How'ı 
oluşturan üretim sırlarını saklamak, ifşa etmemek veya başka¬ 

larına öğretmemek yükümü altındadır. Çünkü Know-How'm söz¬ 

leşmeye aykırı olarak yayılması, taraflar için ifade ettiği 
önemin azalmasına ve onların ekonomik menfaatlerinin zede¬ 

lenmesine yol açabilir. 

Know-How sözleşmesi, mevcut üretim sırlarının naklini 

öngören ve tarafların borçlarını bir defada ifa ettikleri 

sözleşmeler veya gelecekte elde edilecek yeni bilgileri de 

kapsayacak sürekli sözleşmeler şeklinde yapılabilir. 

4.4.3.4. Teknik Yardım Veya İşbirliği Sözleşmeleri 

Teknik Yardım Anlaşmaları, teknolojik alt yapısını 

tamamlayamamış ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında yapılan 
ve ekonomik bir faaliyet için gerekli teknik hizmetlerden 
birini, bazılarını veya tamamını temin etmeyi amaçlayan an¬ 

laşmalardır. Ekonomik bir faaliyetin muhtelif safhaların— 
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da gerekli olan ve özel bir ihtisası icabettiren teknik 

hizmetler şunlardır: 

A- Yatırım Öncesi 

a. Piyasa araştırması 

b. Yer seçimi 

c. Teknoloji seçimi 
d. Fizibilite etüdü 

B- Yatırım Safhası 

a. Pro je 

b. İnşaat 
c. Makina-Teçhizat alımı, nakli, montajı 

d. Personel seçimi, eğitimi 

e. Deneme üretimi 

C- İşletme Safhası 

a. İş organizasyonu, plân, program 
b. Yönetim (personel işleri, finansman, muhasebe, stok) 
c. Bakım-Onarım 

d. Ar-Ge 

e. Kalite Kontrol 

f. Pazarlama (reklâm, dağıtım, satış) 
g. Halkla ilişkiler 

D- Satış sonrası safha 

a. Teknik Servis 

b. Garanti 
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Teknik yardım veya Teknik İşbirliği Sözleşmeleri tat¬ 
bikatta çok değişik şekillerde ve çok değişik adlar altında 
yapılmaktadır. Bu sözleşmeler meselâ, mühendislik, temel mü¬ 

hendislik, mühendislik-müşavirlik, anahtar teslimi veya 

'’management" sözleşmeleri şeklinde yapılabilmektedir. Teknik 
Yardım anlaşmaları, karma lisans sözleşmeleri içinde Patent 

, Lisansı ve Know-How sözleşmeleriyle birlikte yapılmaktadır. 

Teknolojik alt yapısını tamamlamış bulunan gelişmiş 

ülkeler, teknoloji alan ülke sıfatıyla teknik yardım anlaş¬ 
ması yapmazlar. Buna karşılık az gelişmiş ülkeler, sınai 

bir faaliyet için gerekli teknik hizmetlerin hepsini içeren 
paket sözleşmeler yapmaktadırlar. Yatırım öncesi ve yatırım 

safhasında gerekli teknik hizmetlerin hepsini kapsayan tek¬ 

nolojilerin paket halinde sağlanmasını öngören bu anlaşmalara 
"Turnkey Contra t Operation" denilmektedir. Bu tür anlaşmala¬ 

rı kalkınma düzeyi en düşük ülkeler yapmaktadır. Bu arada 
durumu Türkiye'ye benzeyen orta kalkınmışlık çizgisindeki ül¬ 

keler, daha çok manegement sözleşmeleri yapma ihtiyacı için¬ 
dedirler. Çünkü bu ülkeler daha çok üst seviye yöneticisi 

sıkıntısı çekmektedirler. İleri derecede motive olmuş sevk 
ve idareci sıkıntısı, bir firmada a yönetimin yabancı bir 

kadroya bırakılması veya yabancı yönetici ve teknisyenlerin 

müşavir olarak kullanılması suretiyle giderilmeye çalışılmak¬ 
tadır. 

Türkiye'nin hariçten sağladığı teknik hizmetlerle 
ilgili esas ve usûl, 1567 Sayılı Kanuna ve Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara göre çıkarılan 

Görünmeyen Muameleler tebliğiyle (seri : IV no. 3) tesbit 
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edilmiştir. Görünmeyen muameleler tebliği ticarî ve sınaî 
hizmetleri OECD görünmeyen muameleler Liberasyon Koduna uy

gun olarak şöyle tasnif etmiştir. (Mad. 4)  

A-l : Tamir ve montaj giderleri 

A-2 : Boya, apre, emprime, temizleme ve benzerleri 
A—3 : Teknik Yardım 

A-4 : Taahhüt İşleri 
A— 5 : Fikrî ve Sınaî mülkiyet ve telif hakları 

A-6 : İşçi ücret ve yevmiyeleri 

4.3. 3. 5. Marka Lisansı Sözleşmesi 

Karma Lisans Sözleşmesi içinde, Marka Lisansı da 
sık sık yer almaktadır. 

Marka, bir mal veya hizmeti benzerlerinden ayıran, 

tüketiciye hatırlatan ve bu şekilde pazarlama kolaylığı 

sağlayan yazı, resim, renk (ler), özel işaret(ler) veya bun
ların bir düzen içinde birlikte kullanılmasıdır. Markalar da 

icatlar gibi tescil edilebilmekte ve bunlar üzerinde de bir 

tekel hakkı yaratabilmektedir. İşte bu inhisarî haktan baş
kalarının istifadesine izin veren sözleşmelere Marka Lisansı 
Sözleşmeleri denilmektedir. 

Marka Lisansı bir teknoloji transfer vasıtası de

ğildir. Ancak tanınmış markalar pazarlama kolaylıkları sağ
lamaktadırlar. 

Marka hakkı, hukukumuzun tanıdığı ikinci sınaî mülki-
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yet hakkıdır. 3 Mart 1965 tarih ve 55 Sayılı Markalar Kanu¬ 
nu ile tanzim edilmiştir. 

Markalar Kanununun 5. maddesine göre, "Türk mahsul 
■siwa 

ve mamulatının yabancı memleketlerde istihsal veya imal edil¬ 

diği zanını uyandıracak surette terkip edilen işaretler mar- 
, ka olarak tescil edilemez." 

Öte yandan, Türkiye’de tescil edilmemiş bir marka 
için lisans verilmesi ve münhasıran marka lisansı dolayısıy¬ 

la döviz transferi mümkün değildir. ^ Şu halde yabancı bir 
kelime veya kelime grubunun Türkiye'de imal edilen bir mal 

veya üretilen bir hizmet için marka olarak kullanılabilmesi 

Türk Ticaret Kanununun 56-6 5 ci maddelerinde yer alan genel 

hükümlere göre veya yabancı birinden marka lisansı alınması 

hakkındaki hükümlere tâbidir. Yabancı Marka Lisansı alınması 

ve karşılığında döviz transferi, iki önemli şarta bağlıdır. 

/ 

1. Sözkonusu yabancı markanın milletlerarası an¬ 

laşmalara göre yapılmış ve Türkiye'de geçerli bir tescilinin 
bulunması. 

2. Marka Lisansı sözleşmesinin teknoloji transfe¬ 

rini öggören Patent Lisansı, Know-How, Teknik Yardım veya 

Teknik İşbirliği anlaşmalarıyla veya bunlardan biriyle bir¬ 
likte yapılmış olması. 

30) Görünmeyen Muameleler Tebliği (Mad. 5) "Münhası¬ 
ran marka hakkının istimali dolayısıyla herhangi bir ücret 
transfer olunamaz" hükmüne yer vermiştir. 
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Mark a Ms a?. it : us .... 4-a pazarlama kolaylıkları 

sağlayabilir, A-r ; payday.-, yönelik bir ra al veya hizmet 
için yabancı bir '''ir veya - ne grubunun marka olarak 

k ul 1 an 11 m as ı n ı n. sr, i i . e: o r o M aç :>.. s ı r d an h i ç b i r f ay d as ı yok¬ 
tur. Aksine yabanc^. m&rks kullanma eğiliminin artması olum¬ 

suz kültürel etkiler yaratır, Millî ekonominin kendi şahsiye- 
■ tinin oluşmasına mani olur. Bu itibarla, marka lisansı söy¬ 
leşmelerine kar,".1 lisans s-özleşmesi içinde bile olea, Özel 

bir sebebi yoksv izin.verilmemelidir. 

Markaj ar Kat utnurua 5. maddas i n iı& (a) bendinde ye rai atı 
açık hükme ve Danış My ir pek çor kararma rağmen yabancı ke¬ 
lime veya is irsler, ~lırk iye * de imal, edilen mallar için marka 
olarak kullan ii İşere tescil «dilmektedir. Turk Ticaret 

Kanununun 57. mad, le.nöine' rağs-ett de yabancı kelimeler, tes¬ 

cilsiz olarak fakat çer yaygın bir - akilde marka olarak kulla¬ 

nılmaktadır. Bu durum yukarıda bat■ solun .: kültürel ve ekonomik 

mahsurlarının yanı sıra tüketici açısından da aldatıcı olmak¬ 

ta, üstelik döviz kaybına yol aç mal; tadır. 

4.4.3» 6. Devletin Lisans Sözleşmeleri Üzerindeki 
Rolü 

Patent Lisansı, Kh4«?^How, Teknik Yardım ve Teknik 

İşbirliği Sözleşmelerinin milletlerarası teknoloji akımı va¬ 
sıtası olarak önemi gittikçe artmaktadır. Milletlerarası 

■ teknoloji, transfer i son yıllarda, büyük ölçüde bu tür söz¬ 

leşmelerle .yapılmak ••adi". Su gel i o. mel sözkonusu sözleşme- 
1 s rı'. bı. c i. iv.: ağ c e -ı: ? "■ ar,ı.r- unMün tesbit edilmesi 101— 
s rigvs " .ryy .-. I-Sİ M3 gibi bir süre önce 
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birçok ülkenin hukuk sistemlerinin yabancı olduğu bu söz¬ 

leşmeler bugün özel kanunlarla teferruatlı şekilde tanzim 

edilmişlerdir. Bilhassa gelişmiş ülkelerde bu tür sözleş¬ 
melerin tatbikatından doğan boşluklar zengin kazaî ve İlmî 
içtihatlarla doldurulmaktadır. 

Bunun yanı sıra, milletlerarası kuruluşlar teknoloji 
transferini öngören anlaşmaların tatbikatta sebep oldukla¬ 
rı problemlerin çözümü ve bu tür anlaşmalar vasıtasıyla 

teknoloji akımını daha da hızlandırılabilmesi için tedbir¬ 

ler alma çabası içindedirler. 

Türk Hukuk sisteminde lisans, Know-How, Teknik Yardım 

ve Teknik İşbirliği anlaşmalarıyla ilgili olarak büyük boşluk¬ 
lar vardır. Kazaî ve ilmî içtihadın da yok sayılacak kadar az 

olduğu bu sahadaki boşluklar millî ekonominin aleyhine olmak¬ 
tadır. Daha evvel bahsedilen kanunî ve İdarî reformun lüzumu 

burada bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

Lisans anlaşmalarının önemiyle birlikte Hükümetlerin 

bu anlaşmalar üzerindeki etkinlikleri de artmaktadır. Devlet 
lisans anlaşmalarını “teşvik ve kontrol" etmek zorundadır. 

Teşvik etmenin maksadı millî teknolojik potansiyelin daha hız¬ 
lı artmasını sağlamak, kontrolün maksadı ise, döviz kaybına, 

teknolojik bağımlılığın artmasına ve serbest piyasa şartları¬ 
nın bozulmasına mani olmaktır. "Kontrol ve Teşvik"in birbi- 

riyle bağdaştırılması ve uyum içinde işlemesinin sağlanması 
lâzımdır. Kontrol, millî teknolojik potansiyelin arttırılması¬ 
na mani olmamalı, teşvik ise her türlü teknolojinin istenen 

şartlarla ülkeye getirilmesi sonucuna yol açmamalıdır. 
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Devlet, Lisans anlaşmaları yoluyla teknoloji trans¬ 

ferini teşvik maksadıyla şu tedbirleri almalıdır. 

1- Herşeyden önce Devlet, millî teknoloji politi¬ 
kasının esaslarıratesbit ve ilân etmelidir. Bu politikanın 

ilke ve hedefleri, resmî makamların herhangi bir teknoloji 

■ karşısındaki muhtemel tavrını belli edecektir ve bu tavır, 

teknoloji arayan müteşebbisin davranışları için bir zemin 
teşkil edecektir. Hangi tür teknolojilere, hangi şartlarla 

yeşil ışık yakıldığını bilen müteşebbis teknoloji ararken, 
seçerken ve lisans verenle pazarlık ederken kendi tavrını 

tesbit etmekte güçlük çekmeyecektir. 

2- Devlet müteşebbisi, teknolojik gelişmelerin 

izlenmesi, teknoloji seçimi ve teknoloji transferini öngören 

sözleşmelerin hazırlanması sırasında yalnız bırakmamalıdır. 

Devlet, müteşebbisin bilgi ve tecrübe eksikliğinin sebep 
olabileceği mahsurları önleyebilmek için ona, istihdam ede¬ 

ceği uzmanlar vasıtasıyla müşavirlik etmelidir. Devletin uz¬ 

manları, lisans alanın yanında, lisans verenle yapılan gö¬ 

rüşmelere katılmamalı fakat görüşmelerin dımnda kalarak 

lisans alana danışmanlık etmelidir. Bu şekilde devletin bil¬ 
gisi ve yardımıyla hazırlanan lisans sözleşmelerinin daha" adil- 
şartlarla yapılması ve işlemlerin daha kısa sürmesi mümkün 
olacaktır. 

3- Devlet, ülkenin şart ve ihtiyaçlarına uygun 

teknolojileri içeren lisans anlaşmaları yapan müteşebbislere 

malî destek sağlamalıdır. Gelişme yolundaki ülkelerin malî 
gücü sınırlı firmaları, özel dış kredilerle aldıkları tekno- 
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lojilere daha çok bedel ödemek zorunda kalmaktadırlar; 

çünkü lisans alanın, lisans verene bağımlılığı arttıkça onun 

karşısındaki pazarlık gücü azalmaktadır. Teknik bilgi + tek¬ 
nik hizmet + kredi ihtiyacı içinde bulunan ve bunların hepsi¬ 

ni lisans verenden sağlamak durumunda olan müteşebbislerin, 

lisans verenin empoze edeceği şartların hepsini, aynen kabul 
/etmekten başka çaresi yoktur. 

4- Türkiye, yoğun teknolojik münasebetler içinde 

olduğu ülkelerle, mükerrer vergilendirmeyi önleyen anlaşmalar 

yapmalıdır. Mükerrer vergi anlaşmaları, bilhassa gelişmiş 

ülkeler arasında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Buna 

karşı anlaşmalar bir ülkede vergilendirildikten sonra başka 
bir ülkeye transfer edilen gelirlerin yeniden vergilendiril¬ 

mesini önlemekte ve bu sayede ülkeler arasındaki ekonomik 

ilişkiler teşvik edilmektedir. 

Türkiye bugüne kadar bırı Avusturya (1973)» 

diğeri Norveç (1975) olmak üzere iki mükerrer vergi anlaşması 
imzalanmıştır. ^ 

Türkiye'nin öncelikle yoğun ekonomik ilişkiler 

içinde bulunduğu Avrupa ve Orta Doğu ülkeleriyle yapacağı 
mükerrer vergi anlaşmaları, Türk ekonomisinin dışa açılması¬ 

nı kolaylaştıracak, yabancı sermaye yatırımları, için iyi bir 
teşvik tedbiri olacak ve Türkiye'nin sağladığı teknolojinin 
maliyetini düşürecektir. 

31) Resmi Gazete, 1 Ağustos 1973 tarih 14612 sayı ve 
21 Aralık 1975 tarih 15445 sayı. 



5- Lisans anlaşmalarının onay ve tescil işlemleri 

bürokrasiye boğulmamalıdır. Lisans anlaşmalarının hepsinin 
incelenmesi, onaylanması ve tescili işlemleri merkezî bir or¬ 

gan tarafından, uzmanlıklarına itimat edilir kişiler tarafın¬ 

dan yapılmalı, belirli bir süre içinde sonuçlandırılmalıdır. 

Meselâ, onay için sunulan bir lisans anlaşması 

hakkında 60 gün içinde olumlu veya olumsuz bir karar veril¬ 
melidir. 

Ülkeye veya ülkeden teknoloji transferini ön¬ 
gören her özel sözleşmenin, kanunun öngördüğü şekilde yapıl¬ 
ması, resmî bir organ tarafından onaylanması, özel bir sicile 
tescil edilmesi ve lüzumu halinde özet olarak ilân edilmesi 

gereklidir. Bu itibarla devlet onay iç.in arz edilen her li¬ 

sans anlaşmasını l) teknik, 2) hukukî ve 3) malî yönden ayrı 
ayrı ve teferruatlı olarak incelemek durumundadır: 

1/- Lisans sözleşmelerinin teknik incelenmesi: 

Lisans sözleşmesinin teknik incelenmesinden 

maksat, ithali düşünülen teknik bilgi veya hizmetin ülke için¬ 
de temin edilip-edilemeyeceğinin ve mümkün değilse sözkonusu 

teknolojinin ülkenin şart veya ihtiyaçları açısından uygun 

olup-olmadığmın tesbitidir. Bu konu daha evvel Hteknoloji 

seçimi" başlığı altında ele alındığından burada ayrıntılara 

girilmeyecektir. Fakat bir nokta üzerinde kısaca durmakta 

fayda vardır. 

Batılı ülkelerde İkinci Dünya Harbini takip 
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eden yıllarda kaydedilen gözle görülür ekonomik gelişme 60'lı 
yıllara doğru, emek açığıyla karşı karşıya geldi. Sözkonusu 

ülkeler bu açığı emek ithali yoluyla kapatma yoluna gittiler. 
Fakat bunun da bazı problemler yarattığı görüldü. Bu durum 

gelişmiş ülkeleri, sırasıyla aşırı makineleşmeye, otomasyona 

ve robotlaşmaya itti. Bilhassa, otomasyon (kendi kendine iş 
, yapan teknoloji) öylesine ileri boyutlara ulaştı ki, buna 
"İkinci Sanayi Devrimi" diyenler oldu. 

70'li yıllarla başlayan enerji krizi, eko¬ 

nomik durgunluk, işsizlik gibi önemli meseleleri de berabe¬ 
rinde getirdi. OECD ülkelerindeki toplam işsiz sayısı 20 

milyonu aşmış bulunuyor. Bugün artık, gelişmiş ülkeler hem 
zamanla ithal ettikleri emekten, hem de geliştirdikleri oto¬ 

masyona dayalı teknolojilerden kurtularak, kendi sosyal so¬ 

runlarına çare bulmaya çalışmaktadırlar. Avrupa şehirlerini 

Anadolu insanı temizlerken Ankara sokaklarını Alman yapısı 

makinelerin süpürmesi tesadüf değildir. 

Öteyandan, bütün insanlığı etkileyen enerji 
krizi teknolojik tercihleri de değiştirmiştir. Batılı ülkeler, 

krizden önceki tercihlere göre geliştirdikleri teknolojiler¬ 
den de kurtulmak isteyebilirler. 

Nihayet gelişmiş ülkelerde, ekolojist tema¬ 

yül ve kamu oyunun baskısı sonucu alınan sıkı tedbirler, bazı 

teknolojilere hayat hakkı tanımamaktadır. Teknoloji seçerken 

bu tür "sürgün teknoloji"lere karşı dikkatli olmak lâzımdır. 
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2- Hukukî İnceleme : 

Lisans sözleşmelerinin iıukukî incelemesi, bu 

sözleşmelerde yer alan şartların mer’i mevzuata, milli tek¬ 
noloji politikasına ve kalkınma plân ve programlarına uygun¬ 
luğunun araştırılmasıdır. Şekle veya esasa müteallik olmak 

iizere iki yönden yapılacak inceleme sırasında lisans sözleş¬ 

mesinde hem millî ekonominin, hem de lisans alanın aleyhine 

hükümlerin yer almasına mani olunmaya çalışılacaktır. 

İhtira Beratı Kanunu (Madde 25), lisans sözleş¬ 
melerinin "Noterde ve bulunmayan mahallerde Asliye Mahkemele¬ 

rinde icra olunur" hükmüne yer vermiş ve bu sözleşmeler, 

kayıt ve tescil kılınmadıkça şahsı salis için muteber olmaz.." 
demiştir. 

Kanunun öngördüğü şekil şartı, lisans sözleş¬ 
mesinin kurucu unsurudur. Sözleşmenin taraflar arasında geçer¬ 

li olabilmesi için noterde icra edilmesi şarttır. Bu şarta 
uygun olarak yapılmayan lisans sözleşmeleri Borçlar Kanunu¬ 

nun 11’ci maddesinin 2'ci fıkrasında yer alan hükme göre 

yok (keenlemyekûn) sayılırlar. 

İhtira Beratı Kanununun öngördüğü tescil şartı 
ise, sözleşmenin açıklayıcı unsurudur. Bu şarta uyulmamış ol¬ 

ması sözleşmenin yok sayılmasına yol açmaz. Bu takdirde söz¬ 

leşmenin üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi mümkün değil¬ 
dir. 



Tatbikatta, teknoloji transferini öngören lisans 

sözleşmeleri; yurt dışında lisans veren ülkenin kanunlarına 

göre yapılmaktadır. Yabancı dilde olan bu sözleşmeler Tür¬ 

kiye'de Noterde tercüme ettirilmekte ve tercümeyi tasdik 

tasarrufu, şeklî şartın yerine getirilmesi gibi gösterilmek¬ 
tedir. 

Lisans sözleşmelerinin onay, tescil ve ilân işlem¬ 
leriyle ilgili yetkinin kime ait olduğu meselesi kesinlikle 

çözülmüş değildir* Bu konuda ilgili mevzuatta birbiriyle ça¬ 

tışan hükümler vardır. Tatbikat ise, mer'i mevzuata bigane 

kalmayı alışkanlık haline getirmiştir. 

İhtira Beratı Kanunu (Mad.25) lisans sözleşmesinin 
"... Ankara'da Sanayi Vekaletinde veya Vilayetçe hükümeti 

mahalliyede kayıt ve tescil kılınmasını, "Vilayetlerde vuku 

bulacak kayıt ve tescillerin zabıtları ve mussaddak senetle¬ 

rin suretlerinin beş gün zarfında Sanayi Vekaletine irsal 

olunmak lâzım geldiği"ni hükme bağladığı halde kambiyo mev¬ 

zuatında daha farklı bir hükme yer verilmiştir. 

1567 sayılı kanuna göre çıkarılan Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin Oörün- 

32 
meyen Muameleler Tebliğinin l'ci maddesinde yer alan hüküm 

şöyledir: , 

"Lisans ücreti transfer taleplerinden tarım ve 

32) Seri: IV. No: 3 Resmi Gazete 5.10.1963 tarih ve 
11523 sayı. 
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veteriner ilaçlarına müteallik olanları Tarım; diğer sanayi 

kollarına ait olanları ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca incelenip so¬ 

nuçlandırılır. " 

Öte yandan 4951 sayılı Kanuna ve 4-44 sayılı Cumhur¬ 

başkanlığı Tezkeresine dayanılarak çıkarılan 8/168 sayılı 
Kararname, "...lisans, patent, alâmeti farikîPgibi fikrî hak 
ve hizmetlerin yabancı sermaye iştiraki bulunan firmalar için 

kullanılma yetkisini" Yabancı Sermaye Dairesine vermiştir. 

Aynı zemin üzerinde fakat farklı hukuk normları için¬ 

de yer alan bu kurallar, birbirinden çok farklı şart, görüş 

ve ihtiyaçların etkisi altında konulmuştur. 

Tatbikatın mevcut durumuna göre, Türkiye’ye teknoloji 

ve karşılığında dışarıya döviz transfer etmek isteyen yabancı 
sermayeli (6224 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren) firma¬ 
lar imzaladıkları sözleşmeyi onay ve döviz transfer izni ve¬ 

rilmesi için Yabancı Sermaye Dairesine başvurmaktadırlar. 

Yabancı Sermaye Dairesi, EK-l'de yer alan kriterlere 

uygunluk açısından lisans sözleşmesinin malî, hukukî ve tek¬ 
nik incelemesini yaptıktan sonra onaylamakta, reddetmekte 

veya bazı kısımlarının değiştirilmesini istemektedir. YSD 
onayladığı lisans sözleşmelerinin gerektirdiği döviz transfe¬ 
rinin yapılması için Merkez Bankasına talimat vermekte ve 

33) "Alâmeti Farika" tâbiri son derece yanlıştır. 
Çünkü Türkiye’de 1965 yılından beri geçerli bir "MARKA'lar 
Kanunu" mevcuttur. 
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Merkez Bankası da bu talimata göre hareket etmektedir. 

6 224 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan firmaların 
taraf, oldukları lisans sözleşmeleri onay ve döviz transfer 
izni için Maliye Eakanlığı’na sunulmaktadır. Maliye Bakanlığı 

lisans sözleşmesinin malî ve hukukî incelemesini Ek-II'de 
yer alan kriterlere göre yaparken, sözleşmenin bir nüshasını 

teknik inceleme için Sanayi ve Teknoloji Eakanlığı'na veya 
konuyla ilgili .Bakanlıklara göndermektedir. Sanayi ve Tek¬ 

noloji Bakanlığı (Bilim, Teknoloji Dairesi) bu şekilde ken¬ 
disine intikal eden lisans sözleşmelerine konu teknolojiyi, 
Ek-III’de yer alan kriterlere uygunluk açısından incelemek¬ 

tedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Dai¬ 
resi, bu incelemeyi yapabilmek için lisans alan vasıtasıyla 

lisans veren ve teknoloji hakkında dalı a fazla bilgi toplamaya 

çalışmaktadır. İlgili Daire bu maksatla, lisans alana Ek-IV* 
de yer alan soru formunu göndermektedir. Bilim, Teknoloji 

Genel Müdürlüğü, lisans sözleşmesi metninde ve mezkur soru 

formunda yer alan bilgilerin ışığında kendi görüşünü tesbit 
etmekte ve Maliye Bakanlığına bildirmektedir. 

Maliye Bakanlığı kendi değerlendirmeleri ve Sanayi 

Bakanlığı'*nın bildirdiği görüş muvacehesinde lisans sözleş¬ 
mesini onaylamakta, revize edilmesini istemekte veya reddet¬ 

mektedir. Maliye Eakanlığı lisans sözleşmesini onaylar ise, 

Merkez Bankası'na döviz transferi için talimat vermektedir. 

YSD, MB ve BTD'nin lisans sözleşmelerinin değerlen¬ 
dirilmesi için tatbik ettikleri kriterler yetersizdir. Alt- 

lisans, lisansın devri, beklenmedik olayların neticeleri, 
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personel eğitimi, karşı-lisans , uyuşmazlıkların çözümü gibi 

pek çok önemli husus açıkta kalmaktadır. Kaldı ki, bu kriter¬ 

lerin etkili bir şekilde uygulandığını söylemek mümkün değil¬ 

dir. Herşeyden önce ilgili kuruluşlar, lisans sözleşmesinin 

hukukî, teknik ve malî incelemesini gerektiği gibi yapabile¬ 

cek sayıda uzman kadrodan yoksundurlar. YSD'nin asıl mesleği 

tekstil mühendisliği olan bir uzmanı, sanayi yağları, su 

sayacı, TV alıcısı, kablo, buzdolabı teknolojisi gibi çok 

farklı alanları ilgilendiren lisans anlaşmalarının hukukî, 
malî ve teknik değerlendirmelerini yapmak durumunda kalmış¬ 

tır. 

Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü, Milletler¬ 
arası İktisadı İşbirliği Teşkilatı içinde yer alan konuyla 
ilgili şubede sadece bir müdür ve bir memur görevlidir. Sa¬ 

nayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Teknoloji Dairesinin Li¬ 

sans şubesinde ise, üç meslek grubundan 9 teknik eleman gö¬ 
revlidir. Bu elemanlar makine, kimya ve elektrik mühendis¬ 

liği meslek gruplarına mensup oldukları halde, kendi konuları 

dışında kalan lisans sözleşmelerini de değerlendirmektedir¬ 

ler. Bu genç mühendislerin çoğu, mezuniyetle, askerlik veya 

askerlikle özel sektörde iş bulma arasındaki geçiş dönemle¬ 

rinde kısa sürelerle BTD*de çalışmaktadırlar. Bazıları "baş¬ 
ka iş bulamadıkları için bu işi yaptıklarını" söylemektedir¬ 
ler. 

Lisans Sözleşmesi, bilginin milletlerarası ticaretini 

öngören özel bir hukukî münasebettir. Lisans Sözleşmesi, 

milletlerarası ticaretin karmaşık ve güç problemlerine ilâ¬ 
veten gayri maddî bir değerin ticaretinden doğan güçlükleri 
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de ihtiva etmektedir. 

Öte yandan teknoloji transferini öngören lisans söz¬ 

leşmeleri, yalnız sözleşmenin taraflarını değil, fakat en az 

iki ayrı ülkenin menfaatlerini ve bir birinden farklı hukuk 

sistemlerini de ilgilendirmektedir. Milletlerarası hayatı 

yakından ilgilendiren teknolojik münasebetlere, milletler¬ 

arası kuruluşlar tarafından gösterilen alâka da artarak de¬ 
vam etmektedir. 

Bütün bunlar, lisan sözleşmesi yapmak üzere bir ara¬ 

ya .gelen iki tarafın sözleşme özgürlüklerinin sonsuz olma¬ 

dığını göstermektedir. Lisans Sözleşmesinde, kendi şahsî 

menfaatlerini maksimize etmeye çalışan iki tarafın arkasında, 

millî menfaatlerini gözetmek durumunda olan iki ülke de yer 

almaktadır. Bilhassa lisans alan ülke, kendi ihtiyaçlarına 

en uygun teknolojiyi en avantajlı şartlarla alabilmek için 

lisans sözleşmesi üzerinde daha görüşme safhasmdayken etkili 
olmak durumundadır. Lisans alan ülke tarafından alınması 

gereken tedbirler ve dikkatli olunması gerekli hususlar 

şunlardır: 

1- Teknolojinin, arz-talep kanununa göre işleyen 
bir piyasası yoktur. Teknoloji ticaretinde her şey, tarafla¬ 

rın pazarlık gücüne bağlıdır. Tarafların pazarlık gücü ise,, 
bilgi, tecrübe, mali imkânlar ve teknolojiyi alma veya satma 
ihtiyacının şiddetine göre değişir. Dünya teknoloji ticareti, 
hemen hemen tümüyle Çok Uluslu Şirketlerin denetimi altında¬ 

dır. Çelişmekte olan ülkelerin orta ve küçük boy firmaları¬ 

nın bu ÇUŞ.ler karşısındaki pazarlık gücü çok düşüktür. 
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ÇUŞ.ler, ellerinde tuttukları teknolojik tekeli, sahip olduk¬ 
ları maddi güç ve seçkin yönetim kadroları vasıtasıyla ge¬ 

lişmekte olan ülkelerin ve lisans alan firmaların aleyhine 

kullanabilirler. Lisans alan ülke, lisans alan firmanın 

ÇUŞ.ler karşısındaki pazarlık gücünü artırıcı tedbirler al¬ 
malı; firmalarını desteklemelidir. Devletin lisans alan fir¬ 

manın pazarlık gücünü artırmak maksadıyla kendisine maddî 

destek, uzmanlık hizmetleri ve alternatif teknolojiler hak¬ 

kında bilgi sağlaması faydalı olur. 

2- Devlet, onay için sunulan lisans sözleşmesini 

hukukî açıdan sıkı bir değerlendirmeye tâbi tutmalıdır. Söz¬ 

leşmeye konu teknolojinin, ülkede halen mevcut olup olmadığı, 
lisans sözleşmesinde yer alan maksada uygun olup olmadığı ve 
alternatif teknolojiler karşısındaki durumu, lisans sözleş¬ 

mesinin teknolojik değerlendirilmesi sırasında araştırıla¬ 

caktır. Lisans sözleşmesinin hukukî değerlendirilmesi sıra¬ 

sında, sözkonusu teknolojinin ülkeye serbestçe getirilmesine 

mani bir hukukî veya maddî sebebin bulunup bulunmadığı önce- 
/ 

likle araştırılmalıdır. Ülkeye serbestçe ithali mümkün olan 

veya daha müsait yollarla alınması mümkün olan teknolojiler 

için sürekli bağlantılara girmekten kaçınılmalıdır. Türkiye, 

çimento ve tekstil sanayi gibi teknolojik gelişmenin yavaş¬ 

ladığı ve bilinen teknolojilerin herkesin malı olduğu alan¬ 
ca. 

larda bile lisans anlaşması yapmaktadır Bu karşılıksız 

döviz kaybı demektir. 

Bazen bir teknolojiyi, küçük bir yabancı uzman veya 

33a) DPT. 1981 yılı programı s. 394 
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teknisyen grubunun yardımıyla çok'ucuz bir şekilde elde et¬ 
mek mümkün olabilmektedir. 

3- Lisans verenin sözleşmeye konu teknolojinin asıl 

sahibi olup olmadığı araştırılmalıdır. Aİt-lisans verenle 
veya aracı ile lisans sözleşmesi yapmaktan kaçınılmalıdır. 

Lisans verenden, lisans sözleşmesinde yer alan yü¬ 

kümlülükleriyle ilgili olarak garanti istenmelidir. Lisans 

veren özellikle, sözkonusu teknolojinin kalitatif ve kanti- 

tatif özelliklerini ve lisans alanın maksadına uygun olduğunu 

garanti etmelidir. 

4- Lisans sözleşmesinin metni, ileride hukukî uyuşmaz¬ 
lıklara yol açabilecek boşluklara ve belirsizliklere yer ver¬ 

meyecek şekilde; kesin, açık ve anlaşılır şekilde tesbit edil¬ 

melidir. Sözleşmenin tarafları, maksadı, süresi, tarafların 

temel ve tâli hakları, borçları ve bunların ifa şekilleri, 

uyuşmazlıkların çözüm şekli, yetkili mahkeme ve uygulanacak 

hukuk, tahkim şartı ve sözleşmenin dili gibi önemli nokta¬ 
ların tesbit edilmesi lüzumludur. 

5- Tarafların hak ve yükümlülükleri lisans sözleşme¬ 
sinin türüne göre değişeceğinden lisans sözleşmesinin türünün 

açıkça tesbiti gerekir. Karma lisans sözleşmesinde sözleşmeyi 

teşkil eden unsurların patent lisansı, Know-How sözleşmesi ve 

teknik yardım sözleşmesi olarak ayrı ayrı tesbiti zorunludur. 
Bu zorunluk bir yandan taraflar arasındaki ilişki, öte yandan 
lisans alan ülkenin hukuk sistemi açısından önemlidir. Çünkü 

burada sözkonusu olan sözleşmelerin sebepleri, şartları ve 
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hukukî sonuçları farklıdır. Bu ayırım, özellikle vergi, gümrük 
ve dış ticaret mevzuatı açısından önemlidir. Meselâ Gelir Ver¬ 

gisi Kanunu 94/5, 96/11 ve 105/3 maddelerine göre, "dar mü¬ 
kellefiyete tabi,  patent haklarının satışı dolayısıyla 

yapılan ödemelerden gayri sai ı tutar üzerinden, ‘/35 vergi 
tevkifatı yapılır." Gelir vergisi kanununun 94 ve lOG'ci mad¬ 

delerinin değişik bentleri ise, dışarıdan sağlanan hizmetler 

karşılığında yapılan ödemeleri farklı şekillerde vergilen- 
dirmiştir. Sözkonusu ayırım yapılmazsa ödenen lisans bedel i - 
nin nasıl vergilendirileceği meselesi ortaya çıkmaktadır. 

6- Lisans sözleşmesinin tarafları ve ilgili ülkeler 
arasında menfaat dengesi sağlanmalı, lisans verenin sahip ol¬ 

duğu üstün pazarlık gücünün lisans alan ve gelişmekte olan 
ülke aleyhine kullanmasına manı olunmalıdır. Bu maksatla; 

A- Sözleşmede "en ziyade müsaadeye mazhar taraf" 

kaydına {most-favuored-licensee-cl ause) mutlaka yer verilme¬ 
lidir. Bu sayede lisans verenin lisans alanlara arşı farklı 

davranması önlenecek ve daha sonraki lisans alanlara r ağlanan 

ayantajlar-dan, önceki lisans al aril ar da istif. • edece) tır. 

B- Lisans Sözleşmesinde lisans alanın sınaî ve 
ticarî özgürlüklerini s inin ay ıcı hükümlere (Restrictive 
Practices) yer verilmemelidir. lisans verenin üstün pazarlık 
gücünü kullanarak lisans alana empoze ettiği bu sınırlayıcı 

. f. - ' 

hükümler, sadece lisans alan taraf ve ülke için değil, fakat 

aynı zamanda milletlerarası ekonomik münasebetlerin gelişmesi, 
ülkeler arasındaki teknolojik akımın ve teknolojik gelişmenin 

hızlanması açısın fm da zararlı olmaktadır. Eil:Letl<- rnrası 
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ticarî ve teknolojik münasebetlerin gelişmesini sağlamaya 
çalışan UNCTAD, UNIDO, OATT, AET ve OECD gibi milletlerarası 

kuruluşlar bu tür- uygulamalara karşı yoğun bir mücadele için¬ 

dedirler. OECD, lisans sözleşmeleri vasıtasıyla teknoloji 

alan ülkelere, sınırlayıcı hükümlere karşı dikkatli olmaları¬ 

nı tavsiye etmiştir. ^ 

Tatbikatta en çok karşılaşılan sınırlayıcı hükümler 

UNCTAD'nm Teknoloji Transferi Milletlerarası davranış kodu 
35 

tasarısında yer alan sıraya göre şunlardır. 

1- Karşı lisans şartı, 
2- Patent (ler) in geçerliğini tesbıtten kaçınma şartı, 
3- Rakip firmalarda iş yapma yasağı, 
4- Ar-Ge yasağı, 

5- Lisans verenin personelini çalıştırma şartı, 

6- Üretilecek malın fiyatını lisans verenin tesbit etmesi 
ş artı, 

7- Alınan teknolojiyi mahalli şart ve ihtiyaçlara uydurma 
yasağı, 

8- Üretilen malı lisans verene veya onun tayin edeceği ki¬ 
şiye veya kuruluşa satma veya onları temsilci tayin etme 
ş artı, 

34) OECD, Recommondation du Conseil Concernant lac-
tion Contre le pratiques commerciales restrictives relatives 
a l-'usage de brevets et de licenses. Adoptee par le conseil 
de l'OECD, a Paris, le 22 janvier 1974. Doc.no: e (73) 238 
(final) 

35) UNCTAD - Draft International code of conduct on 
the Transfer of Technology. TD/code TOT/25 2 June 1980. p.11. 
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9- İhtiyaç duyulan teknolojinin yanında, ihtiyaç olmayan 
teknoloji, marka, mal veya hizmeti de alma şartı, 

10- İhracat yasağı, 
11- Lisans alanı teknolojik veya ekonomik üstünlük veya tekel 

kurmayı amaçlayan anlaşmalara katılmaya zorlamak, 

12- Reklâm yapma yasağı, 

13- Sınaî mülkiyet hakkının sona ermesine rağmen lisans be¬ 

deli ödeme şartı, 

14- Lisans sözleşmesinin sona ermiş olmasına rağmen sınırla¬ 

yıcı veya bağlayıcı hükümlerin devam etmesi şartı, 

15- Lisans alanın faaliyet sahasını, üretim kapasitesini ve 

üretim miktarını sınırlamak, 

16- Kalite kontrol yetkisinin kötüye kullanılmasına yol aça¬ 
bilecek yetkilerin istenmesi, 

17- Yabancı marka kullanma şartı, 

18- Yönetim ve sermayeye iştirak şartı, 
1,9- Sözleşmenin çok uzun bir süre veya süresiz geçerli kal¬ 

ması şartı, 

20- Lisans alanın geliştirdiği, geliştireceği, önceden sahip 

olduğu veya sonra başka kaynaklardan sahip olacağı tek¬ 

nolojileri kullanma yasağı. 

Burada sözkonusu olan sınırlayıcı hükümlerden biri 

veya birkaçı olaya ve özel şartlara göre, lisans alanın aley¬ 

hine olmayabilir. Hatta, lehine olabilir. Onun içindirki bu 

konularda peşin hükümlü olmamak ve her şartı, içinde yer al¬ 
dığı olaya göre değerlendirmek daha doğru olur. 

3". Malî İnceleme 

Lisans ‘.özleşmesinin mali- incelemesinden maksat, 
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lisans bedelinin ve ödeme şeklinin hukuka ve hakkaniyete 

uygunluğunun ve dış ödemeler dengesine etkisinin tesbitidir. 

Bu inceleme sayesinde herhangi bir teknolojiye gerçek değerin¬ 
den fazla bedel ödenmesi ve bu şekilde karşılıksız döviz kay¬ 
bının önlenmesi mümkün olmaktadır. 

Teknolojinin serbest piyasada, arz-talep ilişkisi 
içinde oluşmuş bir fiyatı olmadığı gibi, maliyet üzerinden 
de bir fiyat tesbiti mümkün değildir. Kimse satıp kâr etmek 

için teknoloji üretmez. Günümüzde teknoloji ya Çok Uluslu 
Çirketler tarafından kendi ihtiyaçları için, ya da resmî 
kuruluşlar tarafından millî ihtiyaçlar için üretilmektedir. 

ÇUŞ'ler, kendi doğrudan yatırımlarıyla ulaşamadıklan piya¬ 

salara lisans sözleşmeleri vasıtasıyla etkili olmaya çalış¬ 
maktadırlar. ÇUŞ'ların bu maksatla imzaladıkları lisans an¬ 

laşmaları vasıtasıyla elde ettikleri gelir marjinal bir ge¬ 

lirdir. Buna rağmen lisans veren ÇUŞ, sattığı teknolojinin 
alıcıya sağlayacağı kârdan mümkün olduğu kadar fazla pay el¬ 

de ederek bu marjinal gelirini maksimize etmeye çalışır. 

Lisans sözleşmesinin sair şartları gibi lisans bedeli 

ve ödeme şekli de taraflar arasında tesbit edilir. Teknoloji¬ 
nin piyasa fiyatı ve maliyeti üzerinden hesaplanabilecek bir 

fiyatı olmadığına göre, herşey tarafların pazarlık gücüne 
bağlıdır. 

Lisans veren, sözkonuau teknolojinin lisans alan 

için ne değer ifade etliğini tesbit' ederek bir fiyat ileri 

sürer. Lisans alanın s ö ak onusu teknolojiye duyduğu ihtiyâcın 

şiddetini ve muhtemel kârını nesao etmeye çalışır. Lisans 
verenin bilgi ve tecrübeyi şmirlı -ise; özellikle alternatif 
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teknolojiler ve başka kaynaklardan teknoloji temini mümkün 

delilse ve Millî mevzuatta bay] ayıcı hukuk kuralları yok ise, 

lisans verenin çok yüksek ve hakkaniyete aykırı fiyatlar ile

ri sürmesi ve bunu lisans alana kabul ettirmesi mümkündür. 

Lisans bedeli muhtelif şekillerde ödenebilir. Tat

bikatta en çok görülen şekil 1) Royalty 2) Peşin ödeme ve 
3) Royalty + peşin ödeme şeklinde yanılan ödemelerdir. 

1) Royalty dalı a çok patent lisansı, Know-How söz
leşmesi ve Marka lisansı sözleşmesi için yapılan ödemelerdir. 
Royalty üretilen malın maliyeti, satış fiyatı veya, sağladığı 

kâr üzerinden, yüzde olarak veya parça başına lisans verene 
ödenen miktardır. Royalty'nin miktarı ülkeye, bölgeye sektö

re ve sözkonusu teknolojiye ve lisans alanın kâr durumuna 

göre değişir. Royalty miktarını etkileyen unsurlardan biri 
de lisans sözleşmesinin süresidir. Lisans alanı ödeme gücüne 

ve sair özel durumlara göre lisans sözleşmesi süresi uzun 
veya kısa tutulabilir. Lisans dian ülke için lisans süresi

nin mümkün olduğu kadar kısa olması tercih-i şayandır. Çünkü 

her lisans anlaşması bir teknolojik bağımlılıktır. Bu bağın 

mümkün olan en kısa zamanda çözülmesi millî ekonominin yara

rınadır. Lisans sözleşmesi uzadıkça alınan teknolojinin "haz

mı", adaptasyonu ve yayılması gecikecektir. Bu itibarla li

sans söz]eşmelerinin süresini kanunla sınırlamakta fayda 

vardır. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki yaygın uygulama, li
sans süresini .3-5 yıl ile' sınırlandırılması şeklindedir. Pa

tent lisansı için ro,y "1 ty ödeme süresi hiçbir zaman patentin 

süresini gfeçemez. 
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Lisans sözleşmesi, aynı teknoloji için, değiştirile¬ 
rek bile olsa, uzatılmamalıdır. 

Lisans sözleşmesi, mühendislik, müşavirlik, kalite 

kontrol gibi teknik hizmetleri öngörüyor ise hizmetlerin her 

biri için düşünülen bedelin ve ödeme şeklinin ayrı ayrı tes- 
biti zorunludur. Bu vergi, kambiyo ve gümrük mevzuatı açı¬ 
sından da önemlidir. 

Loyalty'nin lisans alanın kârı üzerinden hesap edil¬ 

mesi şartı lisans verene kabul ettirilmeye çalışılmalıdır. 
Lisans alan, millî ekonomi ve tüketicinin en lehine olan he¬ 
sap tarzı budur. 

Tatbikatta royalty daha çok ürünün maliyeti veya 

satış bedeli üzerinde hesaplanmaktadır. Bu takdirde "net sa¬ 

tış", "net maliyet" esas alınmalı yani, ithal girdiler ve yan 

sanayi girdileri düşülmelidir. Aksi halde mükerrer ödeme ya¬ 

pılmış olur. Meselâ bir otomobilin maliyet fiyatı içinde las¬ 
tik ve akü de yer almaktadır. Eğer bu iki girdi için bir 

lisans bedeli ödenmiş ise ve bunlar royalty'e esas otomobil 

maliyeti içinde kalırsa ilk ödeme tekrarlanmış olacaktır. Üs¬ 
telik bu kez yapılan ödeme lastik veya akünün üretiminde kul¬ 

lanılan teknolojiyi verene değil hiç ilgili olmayan otomobil 

teknolojisi lisans verenine gidecektir. Bu haksız bir ödeme 

değil midir? 

Evvelce de ifade edildiği gibi, ülkeler arasındaki 

mükerrer vergi anlaşmaları, royalty ödemelerinin düşmesi 
açısından faydalı olacaktır. , ■ 
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Tatbikatta lisans veren maliyet veya satış bedeli 
üzerinden ödenecek royalty'nin yanısıra asgari ödeme şartı 

ileri sürmektedir. Meselâ lisans bedelinin net satış üzerin¬ 

den $3 olacağını, fakat yılda yapılacak toplam ödemenin 2 mil¬ 
yon, doların altında olamayacağını" lisans alana empoze etmek¬ 

tedir. Bu haksız ve sınırlayıcı şart, (restrictive practice) 
patent hakkının açıkça suistimalidir. Resmî makamın gözünden 
kaçmaması, kabul edilmemesi gerekir. 

Devlet lisans alana malî destek sağlayarak lisans 

veren karşısındaki pazarlık gücünü arttırmalıdır. Millî tek¬ 
nolojik potansiyelin hızla arttırılması maksadıyla, ihtiyaca 

uygun teknolojilerin transferini öngören lisans sözleşmeleri 

teşvik edilmelidir. Bu maksatla lisans alana devlet kredisi, 

özel dış kredi alma hakkı ve başka teşvik edici ayrıcalıklar 

tanınmalıdır. Teknik yardım anlaşmaları vasıtasıyla yabancı 

ülkelerden sağlanan kredilerden özel kuruluşlar da faydalan¬ 
dırılmalıdır. 

4. 43.7. Yabancı Sermaye Yatırımları 

Modern teknoloji karmaşıktır. Çok uzun zaman, yoğun 

emek ve büyük masrafların karşılığıdır. Böyle bir teknolojiyi 

geliştiren kişi veya kuruluş, onun temsil ettiği ekonomik 

menfaatten âzami ölçüde istifade etmek ister. Sözkonusu tek¬ 
noloji demode olmadan, gizlilik vasfı kaybolup, yayılmadan 

veya patentin himayesini kaybetmeden sahip olduğu teknolojiyi 

ticarileştirmek ister. Bu. maksatla; 

1- Ürettiği mal veya hizmeti en geniş şekilde pa- 
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zari amaya çalışır. 

2- Bazan aşağıdaki veya başka sebeplerle, ana fir¬ 

manın ürettiği malı pazarlamak yerine dışarıda yatırım yap¬ 
mak daha kârlı veya zorunlu olabilir. (Doğrudan Yabancı Ser¬ 

maye Yatırımı). Meselâ, 

- Bazı ülkelerin koruyucu dış ticaret rejimleri, 
- bakliye, emek, hammadde, enerji çevre sorun¬ 

ları gibi çeşitli İktisadî sebeplerin etkisi, 
- Bazı ülkelerin tatbik etkileri teşvik tedbir¬ 

lerinin cazibesi ve, 

- Piyasa tutma ve yayılma arzusu gibi sebepler 

bu tür yatırımlarm önemli sebepleridir. 

3- Doğrudan yabancı sermaye yatırımları yerini, 
mümkün olmaması, riskli olması veya sermaye yetersizliği 

gibi sebeplerle dolaylı yatırımlara bırakabilir (Lisans, 

Know-How ve/veya teknik yardım anlaşmaları). Bu tür anlaşma¬ 
lar teknoloji sahibinin teknolojisini ticarileştirmesinin 

üçüncü ve tatbikatta en çok görülen yoludur. 

Dünyada bugün teknoloji üretimi ve bunun olağan so¬ 

nucu olarak milletlerarası sermaye hareketleri büyük ölçüde 

çok uluslu şirketlerin elindedir. Bu şirketler yıllık ciro¬ 

larının % 7-15* ini Araşt ırma-Beliştirme harcamalarına ayı¬ 
rabilmekte, büyüle Araştırma-Celiştirme merkezlerine ve geniş 

teknik kadrolara sahip bulunmaktadırlar. ÇÜŞ.ler bu sayede 
geliştirdikleri teknolojileri ellerinde tuttukları büyük 

sermaye birikimi sayesınae yukarıda bahsedilen yollar ve 
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sebeplerle bütün aunyaya yaymaya çalışmaktadırlar. 

Doğrudan'yabancı sermaye yatırımları muhtelif şekil¬ 

lerde olmaktadır. Tatbikatta en çok görülen şekli şube veya 

temsilcilik, yerli müteşebbislerle ortak yatırım veya filiyal 
(yavru firma) vasıtasıyla yatırımdır. Filiyal vasıtasıyla 

yatırını Çok Uluslu şirketlerin tercih ettikleri yatırım şek¬ 
lidir. Çünkü bu şirketler sermaye çoğunluğuna ve yönetimine 

hakini-olmadıkları şirketlerle yatırım yapmak istememektedir¬ 

ler. 

Türkiye'de yabancı sermaye yatırımları; 

1- 1567 sayılı Türk Parasının Fiymetini Koruma Kanu¬ 

nuna, 

2- 6320 sayılı Petrol Kanununa, 

3- 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa 

göre yapılmaktadır. 

1- 1567 Sayılı Kanuna Göre YaDancı Sermaye Ya¬ 
tırımları: 

1567 sayılı Kanun 1930 tarihli olup, özel bir 
ceza kanunudur. Kanun ilk haliyle 7 maddeden müteşekkildi ve 

üç yıl süreyle yürürlüğe konulmuştu. 1567 sayılı Kanuna daha 
sonra bazı yeni maddeler eklenmiş ve yürürlük süresi 1970 

yılına kadar müteaddit defalar uzatılmıştır. Kanun} 3.2.1970 
tarih ve 1224 sayılı kanunla süresiz olarak yürürlüğe konul¬ 

muştur. 
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1567 sayılı Kanunun l'nci maddesi kambiyo iş¬ 

lemlerinin tanzim ve tahdidine ve Turk parasının kıymetinin 

korunması zımmında kararlar ittihazına hükümeti yetkili kıl¬ 

mıştır. Kanunun 2'nci maddesi ise bu kararların (Türk Parası¬ 
nın Kıymetini Koruma) başlığı altında alınıp, açıklanacağını 

hükme bağlanmıştır. 

Bakanlar Kurulu bu yetkiye dayanarak, bugüne 

kadar birbirini tak in eden 17 karar almıştır. Halen yürür-r- 

lükte olan 17 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararı, 

6,8.1962 tarihlidir. ^ 17 Sayıl ı 'Kararın 35'ci maddesi, Pet¬ 
rol ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu dışında Türkiye'de 

iş yapmak ve ticarî bir- ortaklığa katılmak isteyen yabancı 
37 

sermaye ile ilgili işlemleri tanzim etmektedir. Eune göre, 
ilgili kuruluşlar Türkiye'de yapacakları işin gerektirdiği 

öz sermayeyi döviz olarak getirmek zorundadır. Maliye Bakan¬ 

lığı 17 Sayılı Kararın 35'nci maddes ini. izah' e den bir tebliğ 
ft 

yayınlamıştır. 17. sayılı kararın 35'nci ve sermaye hare¬ 

ketleri tebliğinin 17.ci maddesi gereğince Türkiye'de 1567 

sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren firmaların döviz yerine 
aynî (ve fikri) sermaye getirmesine müsaade edilmemektedir. 

36) R.G. Iİ.8.I962 tarih ve 11170 sayı. 

37) Yabancı Sermayenin himayesi hususunda aktedilmiş 
özel uluslararası anlaşmalara tâbi yatırımlar da bu maddenin 
kapsamı dişındadır. 

38) Sermaye Hareketleri Tebliği Seri No.V Sıra No. 
3.B.C. 12.9.1963 tarih ve 11503 sayı. 
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Öte yandan 17 sayılı Karar'ın 28'nci maddesiyle ilgili olan 
Görünmeyen Muameleler Tebliği'nin 5'nci maddesine 1973 ta- 

39 
rihinde eklenen bir fıkraya göre; Türkiye'de Türk kanunla¬ 

rına göre kurulmuş olmayıp hariçte müesses bir firmanın şu¬ 
besi durumunda olan firmaların ana merkezlerinden temin ede¬ 

cekleri lisans ve benzeri haklar için Türk Parası veya dö¬ 

vizle herhangi bir ücret tediye ve tahakkuk ettirilemez. Bu 

hükmün mefhum-u muhalifinden çıkan sonuca göre, Türkiye'de 

Türk kanunlarına göre kurulmuş olan ticarî veya sınaî işlet¬ 
meler (ortaklık veya tek şahıs firması) ana firma veya başka 
bir yabancı firma ile teknoloji transferlerini öngören söz¬ 

leşmeler imzalayabilirler. Türkiye'de 1567 sayılı Kanuna göre 
faaliyette bulunan firmalar harice kâr, temettü, tasfiye be¬ 

deli veya benzeri namlar altında döviz transfer edemezler 

(17. sayılı Karar mad. 35/5). Bu tür gelir ve değerler, ser¬ 
maye hareketleri tebliğinin Blokaj (mad.51 ve devamı) ve 
Deblokaj (mad. 59 ve devamı) hakkındaki hükümlerine tâbidir. 

Fakat bu firmaların ana firma veya öteki kişi veya kuruluş¬ 

larla imzalayacakları lisans sözleşmeleri vasıtasıyla döviz 
transfer etmeleri mümkündür. 

2- Petrol Kanunu 

1973 yılında revize edilen 1954 tarih ve 6326 

sayılı Petrol Kanunu, ülkede yabancı sermayenin petrol arama 

tasviye ve dağıtım maksadıyla yatırım yapmasını, ruhsat al¬ 

mak şartıyla mümkün kılmaktadır. Petrol kanunu, yatırım yapa¬ 

cak yabancı müteşebbise birçok kolaylıklar, bu arada geti¬ 

receği teknolojiyi sermaye olarak koyma imkânı tanımıştır. 

39) 18.8.1973 tarihli P.O. 
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6326 sayılı Kanunun 3’ncü maddesi, "sınaî haklara taalluk 

eden her nev'i hak ve menfaatler'i İktisadî kıymet olarak say¬ 

mış (mad. 3/3-â) ve bunları sermaye mevcudu içinde kabul et¬ 
miştir. Buna göre yabancı müteşebbis, lisans, patent veya 

Know-How şeklinde getirdiği teknolojiyi gerekli indirimler 
yapıldıktan sonra sermaye mevcudu olarak dışarı transfer 

edebilmektedir. Sınaî hakların Petrol Kanununa göre sermaye 

olarak konulmasına, değerinin tesbitine ve bunların karşılığı 

olarak sermaye mevcudu içinde yer alacak miktarı tesbite- Pet¬ 

rol idaresi yetkilidir. 

3- Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 

Türkiye, Osmanlı Borçlarının son kuruşunun öden¬ 

mesinden iki yıl sonra, 1950'de kapılarını yeniden yabancı 

sermayeye açtı. Sırasıyla 5583 (1950), 5821 (1951) ve 6224 
(18 Ocak 1954) sayılı Kanunları çıkardı. 27 yıldan beri yü¬ 
rürlükte olan 6224 sayılı Kanun, Türkiye'ye gelen doğrudan 
özel yabancı sermaye yatırımlarını düzenleyen genel kanundur. 

6 224 sayılı Kanun, Türkiye'de yatırım yapacak yabancı ser¬ 

mayeli kuruluşta; 

a) Memleketin İktisadî inkişafına yararlı 
olması, 

b) Türk hususî teşebbüslerine açık bulunan bir 
faaliyet sahasında çalışması, 

c) İnhisar veya hususî bir imtiyaz ifade 

etmemesi şartlarını aramaktadır (mad.l). 

Yabancı sermayenin ülkenin İktisadî inkişafına fay¬ 

dalı olması, 
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.1- İhtiyaç duyulan alanlarda teşebbüs kıtlığının gi¬ 
derilmesine katkıda bulunması, 

2- İstihdam yaratması, 
3- İthal ikamesi yaratması, 

4- Sermaye olarak veya ihracat yoluyla döviz sağla¬ 

ması, 

5- İhtiyaç duyulan yeni ve ileri teknolojiyi getir¬ 
mesi, 

6- Bütün bunlara karşılık meşru sınırlar içinde, 
makul kârını transfer etmesiyle mümkün olur. 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’na göre 
dolaysız yatırım yapacak yabancı müteşebbisin, ülkeye teknolo¬ 

ji ithali şu şekillerde mümkün olabilir: 

1- Yabancı yatırımcının lisans alan sıfatıyla ta¬ 

raf olduğu lisans sözleşmesi veya sahip olduğu patent (ler)i 
fikrî hak şeklinde sermaye olarak koyması (YSTK mad. 2/a-3). 

2- Yabancı yatırımcının patent lisansı, Know-How, 

teknik yardım veya teknik işbirliği sözleşmeleri yapması ki, 

bu da iki şekilde olabilir; 

a- Türkiye'de Türk kanunlarına göre kurulmuş bir 
şirketin sermaye ilişkisi içinde bulunduğu ana firma ile li¬ 
sans sözleşmesi imzalanması veya, 

b- Sermaye ilişkisi olmayan kişi veya kuruluş¬ 
larla lisans sözleşmesi imzalaması, 

3- Yabancı yatırımcı, YSTK'nun 7’nci maddesine 
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göre istihdam edeceği yabancı personel vasıtasıyla teknoloji 

getirir. 

4- Nihayet, yabancı müteşebbis, herhangi bir fik¬ 
rî hak teşkil etmeyen veya bir anlaşmaya konu olmayan bilgi 
ve tecrübelerini hiçbir hukukî statüye tâbi olmaksızın ge¬ 

tirir. 

Türkiye bu yollarla ne tür ve ne kadar teknoloji sağ¬ 

lamıştır? 6224, 6326 ve 1567 sayılı Kanunlara göre dolaysız 
yatırılan yabancı sermayenin memleketin İktisadî inkişafına 

faydası ne olmuştur? Bu sorulara kesin bir cevap verilememek¬ 

tedir. Çünkü bu kanunların ülke ekonomisi üzerindeki etki¬ 

lerini araştıran ciddi çalışmalar mevcut değildir. 

1567 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren 57 firma 
40 

mevcuttur. Bunlar toplam 72,1 milyon Tl. tutarındaki ser¬ 

mayenin $ 80'ine sahiptirler. Bu firmaların çoğu yurt dışın¬ 
daki büyük kuruluşların Türkiye'deki irtibat büroları, tem¬ 
silcilikleri veya acentalarıdır. Küçük sermaye ile büyük ci- 
roiar yapmaktadırlar. Daha çok hizmet sektöründe çalıştık¬ 
ları için ülkenin teknolojik problemlerinin çözümüne önemli 

bir katkıları sözkonusu değildir. 

Türkiye'de halen 6224 sayılı Kanuna göre faaliyet 

gösteren 90 firma mevcuttur. DPT Yabancı Sermaye Dairesinin 

40) CEM ALP AR'm Maliye Bakanlığı kayıtlarını 1973 
yılı itibariyle esas olarak, verdiği rakam. ÇOK ULUSLU ŞİR¬ 
KETLER ve EKONOMİK KALKINMA, ANKARA-1980-s. 175 
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41 
verilerine göre ülkede halen 228 milyon ABD Doları tuta¬ 

rında yabancı sermaye yatırımı vardır. 

6224 sayılı Kanuna tâbi yabancı sermayeli firmalar, 

daha çok otomotiv, kimya-ilaç, elektronik-elektrikli aletler 

ve lastik-plastik gibi kilit sektörlerde faaliyet göster¬ 

mektedirler. Bunlar gerçek manada imalâtçı firmalar olmayıp, 

daha ziyade montaj veya ambalajcı kuruluşlardır. Dışarıdan, 

sermaye ilişkisi içinde oldukları şirketlerden aldıkları ma¬ 
mul veya yarı mamul malı monte ederek veya ambalajlayarak 

pazarlamaktadırlar.- Bu itibarla 6224 sayılı Kanuna göre faa¬ 

liyet gösteren firmaların ülkenin İktisadî inkişafına çok 
faydalı olduklarını söylemek mümkün değildir. Çünkü bu fir¬ 

maların ihracatları sınırlı kalmıştır. İthal ikamesi yerine 
ithal ihtiyacı yaratmışlardır. Teknoloji olarak ne getirdik¬ 

leri belli değildir. Üstelik bu tür firmalar tarafından ge¬ 

tirilen teknolojiler "kapalı bir devre" içinde kalmış, dışarı 

açılmamış, ülkede yaygınlaştırılamamiştır. Yabancı sermayeli 
kuruluşların tek faydası belki de yarattıkları sınırlı istih¬ 
dam imkânıdır. Bu firmalar 50 bin kadar kişi çalıştırmakta¬ 

dırlar. Aynı zamanda, yan sanayiler için de bir miktar iş 

imkânı yaratmışlardır. Ancak, bu firmaların yaptıkları itha¬ 
lât sayesinde, ana firmanın yer aldığı menşei ülkede daha 

büyük istihdam kapasitesi yarattıkları söylenebilir. 

Yabancı sermayeli kuruluşların götürdükleri ise getir¬ 

diklerine oranla çok daha belirsizdir. Türkiye'de 27 yılda 

toplam 228 milyon ABD Doları yatıran 98 firmanın, aynı süre 

41) 1979 yılı sonu itibariyle. 
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içinde ana para, kâr, kredi faizi, taksit farkı, lisans ve 

teknik hizmet bedeli olarak ne götürdüklerini kesin olarak 

tesbit etmek mümkün olmamıştır. Türkiye'deki yabancı sermaye 
yatırımları konusunda bir doktora tezi hazırlayan Nelson 

ARDİTİj Türkiye'ye 50 bin $ yatıran bir şirketin faaliyetinin 
ilk yılı sonunda 150 bin $ transfer ettiğinden bahsetmekte- 

42 
dir. Bu doğru mudur? Doğru ise münferit bir hadise midir, 

yoksa yaygın bir uygulama mı? Bu soruların cevabının kolayca 

elde etmeye imkân verecek kadar açık, sistemli, güvenilir 

resmîveriler ve araştırmalar mevcut değildir. 

Yabancı sermayeli kuruluşlar sermaye ilişkisi içinde 
oldukları ana firma ile sürekli ticarî ilişki içindedirler. 

İhtiyaç duydukları teknoloji, makina-teçhizat, yarı mamul mal 

ve hammaddeyi ve teknik hizmetleri bu firmalardan sağlamakta¬ 

dırlar. İhracatlarını da genellikle sermaye ilişkisi içinde 
bulundukları firmalara veya onların vasıtasıyla yapmaktadır¬ 

lar. Bu tür ticarî ilişkilerde transfer fiyatlaması (transfer 
pricing) uygulanması kuvvetle muhtemeldir. Türkiye'de yabancı 

sermayeli kuruluşların bu tür tatbikatlarını konu alan araş- 
43 tırmalar bulunmamaktadır. Transfer pri ing. yoluyla haksız 

kâr transferine karşı alınmış tedbirler de mevcut değildir. 

42) NELSON ARDİTİ,'les investissements Etrangers en 
Turquie. Librairie Droz. Oeneve-1970 s. 109 

43) Sertaç KAMU, 30 yıla yakın bir süredir yurdumuzda 
faaliyet gösteren bir lastik firmasının sadece 1973 yılında 
transfer pricing yoluyla 34.685.040 TL. gizli kâr transfer 
ettiğini hesaplamıştır. 

S. KAMU, ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER (Döviz kazandırıcı 
ve .kaybettirici etkileri) Devlet Plânlama Teşkilâtı'nda ve¬ 
rilen uzmanlık tezi. Ekim 1975, teksir, s. 23 
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Gelişme yolundaki ülkeler ve milletlerarası kuruluş¬ 

lar gizli kâr transferi tatbikatına karşı yoğun bir mücadele 
içindedirler. Bu arada çok uluslu şirketlerin transfer fiyat- 

lamasını yalnız gelişme yolundaki ülkelere değil gelişmiş 
ı 

ülkelere karşı da uyguladıkları görülmektedir. İngiltere Te¬ 
kel Komisyonu, ülkemizde de faaliyet gösteren İsviçre menşeli 
ilaç firması Hof fman-la-Roche 'un İngiltere'deki yavru firma¬ 

ya sattığı hammaddeye, İtalya'daki filiyalma oranla daha 
fazla fiyat uyguladığını tesbit etmiş ve haksız olarak ülke- 

44 
den çıkarılan dövizin iadesini istemiştir. 

Türkiye sahip olduğu coğrafi avantajlar ve ekonomik 

potansiyel sayesinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

vasıtasıyla önemli ölçüde teknoloji sağlayabilir. Bunun için 

alınması gerekli tedbirler şunlardır: . 

1- Türkiye sürekli, istikrarlı ve açık bir yabancı 

sermaye politikası tesbit etmeli ve açıklamalıdır. 

Dünya’da hiçbir ülke, yabancı sermaye konusunda 

Türkiye 'nin tecrübelerine sahip değildir. Buna rağmen Tür¬ 

kiye'nin hiçbir zaman, kendi şartlarına, ihtiyaçlarına ve 
millî menfaatlerine uygun bir yabancı sermaye politikası ol¬ 
mamıştır. 

Türkiye'de şimdiye kadar yabancı sermayenin 

44) U.N. The role of Patent System in'the Transfer 
of Technology to Developping Countries. 1975 TI)/b/AC 119, 
Rew: 1. s.58 

Cem ALPAR A.g.e. S.141, 40 no.lu dip not. 



- 125 -

sadece sevdalıları ve amansız düşmanları olmuş veya sadece 
onların sesi çıkmış ve resmî politikaya yansımıştır. Ne kont- 

rolsuz yabancı sermayenin mahsurlarına ve n^de mani olunan yabanc 
sermayenin memleketin İktisadî inkişafına faydalı olabile¬ 
ceğini inanan olmuştur. Birbirine zıt görüşlerin kısa 
aralıklarla, resmî tavır olarak ortaya çıkması istikrarsızlık 
yaratmış ve yabancı sermaye için caydırıcı olmuştur. Haklı 

olarak kimse Türkiye’de yatırım yapmak istememiş veya ya¬ 

tırdığı sermayeyi en kısa zamanda amorti etmeye çalışmıştır. 

Yabancı sermaye karşısında kendi menfaatlerini ön planda tu¬ 

tan, maksimize etmeye çalışan fakat yabancı yatırımcıya güven 

veren bir politika, bu konuda başarılı olmanın ilk şartıdır. 

2- Yabancı sermaye politikası kadar, onu başarıyla 
tatbik edecek kadro da önemlidir. Bu konuda ancak; milletler¬ 

arası politika, hukuk ve millî ekonominin özellikleri ve ih¬ 

tiyaçları hakkında bilgi sahibi hukukçu ve iktisatçılardan 

oluşan bir kadro sayesinde başarılı olunabilir. 
s • • . ' • 

3- Yabancı sermaye yatırım talepleri değerlendiri¬ 

lirken teknolojik özellikleri öncelikle ele alınmalı, hatta 

yabancı sermaye yatırımları sadece bir teknoloji transfer ara¬ 

cı olarak düşünülmelidir. Çünkü millî ekonominin ihtiyaç duy¬ 
duğu alanlarda yeni ve ileri teknolojiler, yabancı sermaye 

yatırımları vasıtasıyla sağlanabilirse, ithal ikâmesi, is¬ 

tihdam, üretim artışı gibi amaçlar, yabancı sermayenin değil, 
fakat ileri teknolojinin normal fonksiyonu olarak kendiliğin¬ 

den gerçekleşecektir. • 

4- Yabancı sermaye yatırımları, imalât sanayiî ve 
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hizmetler sektörünün teknolojik açığı fazla olan ve teşebbüs 

kıtlığı çekilen alanlarına doğru yönlendirilmelidir. 

5- Yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatı gözden 

geçirilerek yeniden tanzim edilmelidir. 1567 sayılı Kanun 

tarihin kaydettiği en büyük ekonomik krizin mirasıdır. 0 

dönemde Türkiye'ye benzer tedbirler alan ülkeler, daha sonra 

düzelen şartlarla birlikte normale döndükleri halde, Türkiye 

1567 sayılı Kanunun getirdiği sistemi 50 yılı aşkın bir sü- 
* 

reden beri sürdürmektedir. 

Amerikalı uzman Mr. Clarence B. Randall tarafından 

sipariş üzerine hazırlanan 6224 sayılı genel nitelikli yaban¬ 

cı sermaye kanunu, bütün yetersizlik ve tutarsızlıklarına rağ¬ 

men 27 yıldan beri yürürlüktedir. 1954 yılından beri dünya¬ 

nın ve Türkiye’nin şartları ve ekonomik gerçekleri oldukça 
değişmiştir. 1950 yıllarına hakim olan görüş ve şartların 
etkisiyle bir yabancı uzman tarafından hazırlanan 6224 sayılı 

Yabancı. Sermayeyi Teşvik Kanunu, Türkiye'nin bugünkü ihtiyaç¬ 
larına cevap vermekten çok uzaktır. 

6224 sayılı Kanuna yöneltilebilecek tenkidler şun¬ 
lardır:- 

a) 6224 sayılı Kanun dünyanın en liberal yabancı 
4 5 -

sermaye kanunudur. Fakat kanunun kabul ettiği kriterler 

kadar tatbikatçıya tanıdığı yetkiler de geniştir. Bu yetki, 

45) Odalar Birliği. İktisadî Rapor. 1974. s. 379 
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tatbikatçının şahsî eğilimine ve yabancı sermaye ve karşı tav¬ 
rına göre keyfiliğe varan ölçülerde kullanılabilmektedir. 

Çünkü Kanun’un kabul ettiği kriterlerin ve tanıdığı yetkinin 

sınırları kesin, açık ve anlaşılır değildir. Kanun'un l’nci 

maddesinde yer alan üç şarttan ilki ve en anlaşılır olanı 
•'memleketin İktisadî inkişafına yararlı olma" şartıdır. Buna 

rağmen çok muğlak ve yorumu kişiden kişiye değişebilen bir 
ifade tarzı taşımaktadır. 

Kanun yabancı teşebbüsün, Türk hususî teşebbüslerine 
açık bulunan bir faaliyet sahasında çalışmasını öngörmektedir. 

Liberal bir ekonomide böyle bir şartı ileri sürmenin mantığı 

yoktur. Çünkü ekonominin her sahası, prensip olarak, özel 

teşebbüse zaten açıktır. 

l'nci maddenin (c) fıkrası yabancı teşebbüsün inhisar 
veya hususî bir imtiyaz ifade etmemesini istemektedir. Anti 

tröst mevzuatın mevcut olmadığı bir memlekette bu şart, hiç¬ 

bir mana ifade etmemektedir. 

b) Kanun, yatırım yapılacak teşebbüsün tâbi olacağı 

hukukî statüyü tesbit etmemiştir. İlk bakışta bunun herhangi 
bir şirket veya bir şahıs firması olabileceğini düşünmek müm- 

tj 
kündür. Fakat Kanunun 5'nci maddesinde "hisse senetlerinden 

bahsedildiğine göre kanunun öngördüğü statü bir sermaye şir¬ 

keti olsa gerektir. Gerçek buysa, Kanun kendi içinde büyük bir 

çelişkiye düşmektedir. Çünkü, Kanun, 2.a/3'cü maddesiyle, hiz¬ 
metlerin de sermaye olarak konulabileceğini kabul etmiştir. 

Halbuki sermaye şirketlerinde emeğin sermaye olarak konul- 
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ması kabil değildir. 

c) Kanun, makina, teçhizat ve bu mahiyetteki mal¬ 
ların sermaye olarak (aynî sermaye) konulabileceğini kabul 
etmiştir. Bu malların ithal edilebilmesi için Türkiye'de te¬ 
mininin mümkün olmaması gerektiği açıktır. Ancak, yabancı mü¬ 

teşebbisin ithal ettiği döviz ile Türkiye'den alacağı makine- 
teçhizatı aynî sermaye olarak koyması mümkün müdür? 

d) 6224 sayılı Kanun, aynî sermayenin yanısıra 
fikrî haklarında sermaye olarak konulabileceğini kabul etmiş¬ 

tir. Fakat fikrî hakların değerinin tesbiti, büyük' önem arzet- 

mekle birlikte, çok güçtür. Bu tür hakların değerlerinin faz¬ 

la tesbit edilmesi, şirketin hissedarları ve alacaklılarının 

haklarını tehlikeye atacaktır. 

Lisans ve patent hakları zamanla sınırlı haklar 

olduğundan, belirli bir süre içinde bu hakların sahibi açısın¬ 

dan değeri sıfıra inecektir. Halbuki bu hak sermaye olarak 

konulmuşsa değeri tesbit edilen kıymet üzerinden devam edecek, 

hatta hisse senetlerinin değeriyle birlikte artabilecektir. 

Meselâ yatırım anında 50 bin $ değer takdir edilen bir paten¬ 
tin değeri, 10 yıl içinde kendiliğinden (0) olacak, buna rağ¬ 
men patent sahibinin 50 bin $ lık hissesi devam edecektir. Bu 

hissenin reel değeri, muhtemelen yedek akçe ve değer artışı 

REHA POROY, Türkiye'ye Teknoloji Transferi, Teknoloji 
ve İktisadî Kalkınmanın Genel Meseleleri, (Tebliğ), Teknoloji 
ve İktisadî Kalkınma Semineri. İktisadî Araştırma Vakfı. İs- 
t anbul, 196 9 
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gibi sebeplerle 50 bin / dan daha fazla bir menfaate ulaşa- 
47 

çaktır. 

6224 sayılı Kanun, aynî ve/veya fikrî sermaye 
olarak konulacak sermayenin toplam yatırım içindeki payını 

sınırlamamış tır. Teorik olarak bu payın $50 hatta daha fazla 
olması mümkündür. Bu durum yukarıda açıklanan sebeplerle, 

şirketin alacaklıları için tehlikeli olabilir. Aynî ve fikrî 
sermayenin toplam sermaye içindeki payı $10 + $10 = $20 azami 
sınırla sınırlandırılmalıydı. 

e) 6224 sayılı Kahun'un getirdiği sisteme göre, 
mal veya fikrî hak olarak konulan sermaye, istenildiği zaman 

"derhal" menşe yabancı para olarak transfer edilebilir. 

Bu sistemin kötüye kullanılması mümkün, fakat buna mani olun¬ 

ması (5'rici maddenin öngördüğü garanti sebebiyle) mümkün 
değildir. 

f) Yabancı yatırımcı tahakkuk eden kârını ve sair 
gelirini transfer etmek zorunda değildir. Bunları istediği 

kadar, ülkede tutabilmekte oto-finansman vasıtası olarak kul¬ 

lanmakta ve istediği herhangi bir anda transferini talep ede¬ 

bilmektedir. Bu tür hakların toplu halde ve memleketin kritik 

bir anında kullanılması önemli güçlükler yaratabilir. 

g) 6224 sayılı Kanun yatırımda yerli sermaye iş¬ 

tiraki şartı aramamaktadır. Kurulacak teşebbüs $100 yabancı ■■ 

47) Hubert A. Janiszewski Technology Transfer Policy. 
UFID0/ICIS. 2 

5 February 1976. (TS/TUR/75/011/a) s.26 
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sermayeli olabilir. Yabancı sermayenin toplam sermaye için¬ 

deki payı bilhassa lisans sözleşmelerinin değerlendirilmesi 
açısından önemlidir. Çünkü bu oran, lisans sözleşmesinin 

şartlarının; özellikle royalty miktarının tesbitinde önemli¬ 
dir. Yabancı sermayenin toplam sermaye içindeki payı arttık¬ 

ça royalty miktarı azalmalıdır. $100 yabancı sermayeli bir 

firmanın, sermayesinin tamamına sahip olan ana firmaya royal¬ 

ty ödemesi kabul edilemez. Çünkü bu durumda iki taraf arasın¬ 
da bir menfaat çelişkisi sözkonusu değildir. Bu durumda daha 

ziyade bir kendi kendiyle sözleşme hali sözkonusudur. Tatbi¬ 

katta bu, millî ekonominin aleyhine olur. Çünkü kâr olarak 
tahakkuk eden gelir $50 kurumlar vergisine tâbi iken, royalty 

$ 35 vergiye tâbidir. 

24 Ocak Ekonomik İstikrar Programı içinde yabancı ser¬ 

maye yatırımlarına özel bir önem verilmiş ve bu yatırımlarla 

ilgili işlemleri tanzim etmek ve yürütmek maksadıyla 8/168 
sayılı kararname çıkartılmış ve DPT Yabancı Sermaye Dairesi 

kurulmuştur. 

8/l68 sayılı kararname hukuk dili, mantığı ve hukuk 
tekniği açısından bir garabet örneğidir. Kararname 6224 sayı¬ 

lı Kanunun lâfzını ve ruhunu aşan hükümler ihtiva etmektedir. 
. 

Bunlardan birisi üzerinde özellikle durmakta fayda vardır. 

8/168 sayılı Kararnamenin 3’ncü maddesinin ^k) fık¬ 
rası, yabancı sermayenin portföy yatırımları yani, yerli fir¬ 

maların hisse senetlerini satın alarak yatırım yapmasına en 

geniş şekilde imkân tanımaktadır. 
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1- Bu hüküm, 6224 sayılı Kanun'un l'nci madde¬ 

sine aykırıdır. Çünkü kanunun l'nci maddesinde yeralan "yatı¬ 
rım" kelimesiyle mevcut yatırımlar değil yeni yatırımlar kas¬ 
tedilmektedir. Maddenin gerekçesi ve Kanun'un hazırlık çalış¬ 

malarından bu anlaşılmaktadır. 

2- Türkiye'de yabancı sermaye yatırımlarına imkân 

tanınmasının ve hatta teşvik edilmesinin sebebi, bu yolla te¬ 
şebbüs kıtlığının giderilmeye çalışılması, istihdam imkânı 
yaratılması ve bilhassa yeni bir teknoloji sağlanmasıdır. 

Yabancı sermayenin, bunların zaten mevcut olduğu bir yatırıma 

iştirak etmesinin ülkenin ekonomik inkişafına hiçbir katkısı 
olmaz. 

3- Portföy yatırımlar, yeni yatırımların teşebbüs 

kıtlığı duyulan alanlara ve gerice yörelere doğru yönlendi¬ 

rilmesine mani olmaktadır. 

Özet olarak tekrarlamak gerekirse, Türkiye'nin yaban¬ 

cı sermaye politikasındaki istikrarsızlık ve yürürlükteki 

mevzuatın ihtiva ettiği tutarsızlıklar, yabancı sermaye va¬ 

sıtasıyla teknoloji teminini engellemektedir. Türkiye, ya¬ 

bancı sermaye politikasını ve ilgili mevzuatı sıkı bir şekilde 
gözden geçirmeli ve millî teknoloji politikasının bir parçası 
olarak ve millî menfaatlere uygun şekilde yeniden tesbit et¬ 
melidir. • 

4.4 r. 3.8. Hükümetler Arası Teknolojik İlişkiler 

Birleşmiş Milletler Teşkilatınca hazırlanan Üçüncü 
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On Yıllık Kalkınma Plânı, Çelişme Yolundaki Ülkelerin (GYİJ) 
imalât sanayiindeki paylarının 1990 yılına kadar her yıl or-
. 48 

telama >9 artmasını hedef olarak kabul etmiştir. Dünya'da 

yeni bir ekonomik düzen kurulmasını öngören Lima Bildirisi ve 

Harekât j?lânı da GYÜ'lerin imalât sanayiindeki paylarını 2000 
, 49 

yılına kadar >25'e çıkmasını öngörmektedir. Bu ve Kuzey-Gü-

ney Diyoloğu'nun öngördüğü hedeflere ulaşabilmesi için, Geliş
miş Ülkelerden Gelişme Yolundaki Ülkelere doğru çok yoğun bir 
teknolo ji'akımı sağlanması ve bu maksatla dünyanın iki grup 
ülkesi arasında çok sıkı bir işbirliğine gidilmesi zaruridir. 

Gelişmiş Ülkelerle GYÜ'ler arasındaki işbirliği ikili ilişki
ler içinde veya bölgesel, alt-bölgesel veya evrensel kuruluş
lar içinde'olabilir. Bu ilişkilerin, gelişmekte olan ülkele

rin ve netice itibariyle insanlığın yararına olabilmesi için 
Gelişmiş Ülkelere ve Milletlerarası Kuruluşlara önemli görev
ler düşmektedir. 
■ • • ■ ' '' ■ ' -! . s ■ 

' _ ... ■ J. 
Teknolojinin önemi arttıkça Devletin teknolojik mese

lelere olan ilgisi de artmıştır. Devlet önceleri teknolojik j 

gelişmeyi hızlandırmaya ve mevcut teknolojileri millî hudut- ; 

lar içinde yaymaya çalışan bir politika izlemiş, teknoloji 
üretmeye yönelik çalışmaları desteklemiş, teşvik etmiş ve 
yönlendirmeye çalışmıştır. 

İkinci Dünya Harbi, ülkelerin teknolojik gücü ile 

48) L'ancement d'une troisieme decenie pour le 
d4veloppment (Publication des Nations Unies, Numero de vente 
F.79.11-A.7), chap.II.sect. A. 

49) Document de Nations Unies A/l0112, chap. IV. 
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askerî üstünlüğü ve politik etkinliği arasındaki münasebeti 
bütün açıklığıyla ortaya koymuştur. Bunun içindir ki Devlet- 

ler, bu büyük harpten sonra teknoloji üretmeye yönelik ça¬ 

lışmaları desteklemekle kalmamışlar, kendileri bizzat teknolo¬ 

ji üretmeye başlamıştır. 

Gelişmiş ülkelerde bugün Devlet, en büyük teknoloji 

üreticisidir. Bu ülkelerde Devlet, Üniversiteler, Millî Araş- 
tırma-Geliştirme Merkezleri ve özel maksatlı kamu kuruluşla¬ 

rı vasıtasıyla büyük harcamalar yapmakta ve önemli ölçülerde 

teknoloji üretmektedir. Devlet daha ziyade, özel sektörün il¬ 

gi duymadığı veya altından kalkamayacağı teknolojileri üret¬ 

mekte ve mevcut teknolojilerin sentezine dayanan büyük kom- 

pozit teknolojileri yaratmaya çalışmaktadır. Gelişmiş ülke¬ 
lerde bugün, bu tür çalışmaların sonucu-olan ve Devletin hü¬ 

küm ve tasarrufu altında bulunan önemli miktarda teknoloji 

mevcuttur. 

Bu teknolojilerin GYÜ'lere transferinin en önemli 
vasıtası Hükümet ler ar ası Teknik Yardım ve/veya Teknik İş¬ 
birliği Anlaşmalarıdır. Bu tür anlaşmalar GYÜ'lerin teknolo¬ 
jik kapasitelerinin artırılması açısından büyük önem taşımak¬ 
tadır. 

Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminin tasarrufu altında 
bulunan ve asıl maksadı ekonomik menfaat temin etmek olmayan 

teknolojiler GYÜ'lere doğru, hükümetler arası ilişkiler va¬ 
sıtasıyla yayılmaya çalışılmalıdır. Bu teknolojiler iki ül¬ 

ke arasında, personel mübadelesi, projeye dayalı makine-teç- 

hizat temini, mali yardım ve benzer resmî kuruluşlar arasında 
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sürekli işbirliği vasıtasıyla GYÜ'lere aktarılabilir. 
I ' . . 

Milletlerarası teknolojik münasebetler açısından mil¬ 

letlerarası kuruluşlar ayrı bir önem ifade etmektedir. Mil¬ 

letlerarası kuruluşların sayısı günümüzde Devletlerin sayısı¬ 

nı aşmıştır. Bunlardan birçoğu pek çok ülkeye oranla daha 

.9 ne mİ i kuruluşlar haline gelmişler, bazılarına "Devlet" gibi 
muamele edilir olmuştur. Bu kuruluşlar, özel' inceleme, eğitim 

ve ihtisas konusu haline gelmişlerdir. 

Çoğu Birleşmiş Milletler Teşkilatının özel ihtisas 

kuruluşu olarak faaliyet gösteren Milletlerarası Teşkilatlar, 
Dünya Posta Birliğinden, Dünya Meteoroloji Teşkilatına, Dün¬ 

ya Sağlık Teşkilatından, Milletlerarası Çalışma Teşkilatına 
kadar çok değişik isimler altında ve milletlerarası hayatın 
bütün meseleleriyle ilgili olarak faaliyet göstermektedirler. 

, * • - ' 

Sözkonusu kuruluşlar, kendi faaliyet sahalarıyla ilgili her 
türlü meseleyle (bu arada özellikle ve öncelikle teknolojik 

j 

meselelerle) yakından ilgilenmektedirler. Bu kuruluşlar, 
kendi faaliyet sahalarıyla ilgili teknolojik meselelerin çö¬ 

zümüne, milletlerarası ve üye ülkeler açısından millî sevi¬ 

yede katkıda bulunmaya çalışmaktadırlar. Kendi alanlarıyla 
ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi toplamak ve 

yaymaya çalışmak bu kuruluşların kuruluş gayeleri arasında 
yer almaktadır. Milletlerarası kuruluşlar ayrıca üye ülkeler 

arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak ve 
yardımcı olmakla da sorumludurlar. 

Türkiye, öteki konularda olduğu gibi, bükümetierarası 

ilişkiler yoluyla teknoloji temini hususunda da başarısızdır. 

Türkiye’nin taraf olduğu ve halen yürürlükte olan teknik 
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yardım anlaşmaları çok az ve muhtevaları itibariyle de ol¬ 

dukça sınırlıdır. Türkiye'nin halen Federal Almanya ve SSCB 

ile imzalanmış olduğu iki teknik yardım anlaşması vardır. 

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleriyle bir teknik yardım an¬ 

laşması imzalanması için hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. 

Bunun dışında gelişmiş bazı Batılı ülke hükümetleriyle veya 
alt- kuruluşlarıyla ikili ve birlikte üye olunan Milletler¬ 

arası Kuruluşlar çerçevesinde münasebetler mevcuttur. Bu mü¬ 
nasebetler çok düzensiz olarak, çoğu kez sadece burs ve staj 

imkânı sağlamak şeklinde yürütülmektedir. Sağlanan burslar ve 

staj imkânları ise, turistik maksatlarla veya adam kayırmak 
için kullanılmaktadır. 

Türkiye Milletlerarası Kuruluşlar ve gelişmiş ülke 
hükümetleriyle yürütülecek resmî münasebetlerle önemli ölçüde 

teknoloji temin edilebilir. Bu maksatla daha evvel izah edi¬ 

lenlere ilâveten şu tedbirler alınmalıdır: 

1- Teknolojinin yoğun ve teknolojik gelişmenin 
hızlı olduğu ülkelerle geniş kapsamlı teknik yardım anlaşmala¬ 
rı imzalanmalıdır. Bu tür anlaşmalar yoluyla, azel lisans 

sözleşmelerine oranla çok daha ucuz ve çok daha avantajlı 

şartlarla teknoloji temini mümkündür. Kerşeyden evvel geliş¬ 
miş ülkelerde kamu sektörünün elinde bulunan teknolojiler 

ticarî maksatlarla geliştirilmiş değildir. Fakat burada İs¬ 
rarla ifade edilmesi gereken husus şudur: Teknoloji transfe¬ 

rini öngören özel lisans sözleşmeleri gibi resmî teknik yar¬ 
dım anlaşmaları da elbette karşılıklı çıkarlara yöneliktir. 
Lisans sözleşmelerinde lisan verenin maksadı ticarî menfaat¬ 

lerini maksimize etmeye çalışmak iken, resmî teknik yardım 

anlaşmasına taraf gelişmiş ülke, mutlaka siyasî bir menfaat 



peşindedir. Yoksa hiçbir ülke, avantajlı bir pozisyonunu, 

karşılığını şu veya bu şekilde almadan kaybetmeye razı olmaz. 

Bu itibarla teknik yardım ani aşmalarının muhtevasını tesbit 

ederken ve bu anlaşmaların tatbikatının her safhasında karşı 
tarafın teknolojik kapasitesi, Türkiye'ye sağladığı menfaat 

ve elde ettiği politik çıkar çok iyi araştırılıp bilinmelidir. 
Dünyanın içinde bulunduğu ortamda Türkiye'nin çok büyük jeo¬ 

politik avantajları mevcuttur. Türkiye bu avantajlarını ger¬ 

çekçi bir teknoloji politikası içinde, etkin, bir teşkilatlan¬ 

ma ve aktif bir kadro sayesinde değerlendirerek çok avantajlı 

şartlar taşıyan teknik yardım anlaşmaları imzalayabilir. 

Hükümetler arası teknik yardım anlaşmaları, benzer 

ve aynı seviyede resmî kuruluşlar arasında sürekli işbirliği¬ 
ni ve aynı meslek grubundan kişiler arasında sürekli diyalogu 

hedef almalıdır. Aynı özellikte kuruluşların ve aynı meslek 

grubundan kişilerin birbirlerini tanımaları ve anlamaları 
çok daha kolay olacağından bu kişi ve kuruluşlar arasında 

bilgi aktarılması da kolay olacaktır. Teknik bilgi akımında, 

şahsî temas ve diyalogun önemi büyüktür. 

2- Milletlerarası kuruluşların faaliyetleri yakın¬ 

dan takip edilmeli, bu kuruluşlarla sıkı, düzenli ve şuurlu 

ilişkiler kurulmalıdır. Özellikle UNIDO, UNCTAD, CAT T, OMPI, 
ITO gibi Birleşmiş Milletlerin özel ihtisas kuruluşları ve 

OECD, AET, RCD gibi bölgesel İktisadî teşkilatlarla millî 

teknolojik potansiyelin artırılmasına katkıda bulunabile¬ 

cek sıkı münasebetler tesis edilmeli ve düzenli şekilde yü¬ 
rütülmelidir. 
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3- Türkiye, teknolojik münasebetlerinin iki yönlü 

olarak kurulup, geliştirilmesi hususuna özel bir itina gös¬ 

termelidir. Türkiye, geliştirdiği veya transfer yoluyla edin¬ 

diği teknolojileri gelişme yolundaki ülkelere aktarmaktan 

çekinmemelidir. Türkiye ulaşmış bulunduğu teknolojik potan¬ 
siyeli bu tür ilişkiler içinde işleyerek, hem ekonomik men- 

, faat ve hem de politik yarar sağlayabilir. Bu açıdan İslâm 
Ülkeleriyle münasebetler ayrı bir önem arz etmektedir. Türkiye 
•bölgenin ve İslâm Ülkelerinin teknolojik pot cins iyeli en yük- 

sek olan ülkesidir. Teknolojik ihtiyaçlarının benzerlikleri¬ 

ne rağmen Türkiye ile öteki İslâm ülkelerin ekonomileri bir¬ 

birine rakip değil, birbirini tamamlar niteliktedirler. 

Türkiye'nin edindiği teknolojileri bu ülkelere aktarması böl¬ 

gede ekonomik hayatı canlandıracak ve bu Türk ekonomisi le¬ 

hine neticeler yaratacaktır. 

Türkiye ve öteki İslâm ülkeleri benzer teknolojik 

problemlerinin çözümü hususunda işbirliği yapmalıdırlar. 

İslâm ülkeleri, teknoloji politikalarında ve teknoloji trans¬ 

fer işlemlerine tatbik, edilen millî mevzuatlarda uyum sağ¬ 
lamalıdırlar. Farklı mevzuat ve birbiriyle çelişen politika¬ 
lar, İslâm ülkeleri arasındaki işbirliği imkânlarını yok 
e de bilir. 

Türkiye, İslâmî Kalkınma Bankasına veya doğrudan 
doğruya İslâm Konferansına bağlı bir Teknik Bilgi Bankası 

kurulması fikrine öncülük etmelidir. Kısa sürede gerçekleşme 
şansı olan böyle bir fikrin faydası büyük olacaktır. Kurula¬ 

cak İslâm Teknik Bilgi Bankası, sadece teknik bilgi toplayıp 
üye ülkeler arasında yaymakla kalmayacak, üye ülkeler ara- 
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sındaki işbirliği imkânlarını artıracak, bu ülkelerin tekno¬ 

loji politikalarında ve mevzuatlarında uyum sağlanmasına ve 
edinilen teknolojilerin maliyetinin azalmasına büyük katkı 

sağlayacaktır. 

50 
4.4. 3.9. TOKTEN Projesi 

TOKTEN Projesinin menşei, Türkiye'den çıkmış orijinal 
bir fikre dayanmaktadır. Sözkonusu düşünce, gelişmiş ülkeler¬ 

de yerleşmiş, kendi sahasında başarılı olmuş ve kendini kabul 
ettirmiş Türk asıllı teknik personelin kısa sürelerle yurda 

getirilerek bunların bilgi ve tecrübelerinden istifade edil¬ 

mesi esasına dayanmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı UNDP'nin malî 
51 

destek sağladığı proje, 1977 yılından beri yürütülmektedir. 

Bugüne kadar birçok ilim adamı, teknoloji veya yönetici bu 

projeye göre Türkiye'ye gelmiştir. Bunlar bir hafta ile üç 

ay arasında değişen sürelerle Türkiye'de kalmışlar, bilhassa 

akademik kuruluşlar, kamu kuruluşları ve bazı özel kuruluş¬ 

lara müşavirlik hizmetleri arz etmişlerdir. Bu sayede ilgili 

kuruluşlara kendi sahalarıyla ilgili en son bilgi ve tecrübe¬ 

leri aktarma imkânı bulmuşlardır. 

50) Transfer of Know-How Through Expatriate Nationals 
(veya Yurt Dışındaki Uzmanlar Yoluyla Bilgi Transferi). 

51) UNDP, TOKTEN Projesine benzer projeleri öteki 
.GYÜ'lere doğru yaymaya çalışmaktadır. Bu maksatla şimdiye 
kadar (1980) UNDP ile gelişme yolundaki 8 ülke arasında söz¬ 
leşme imzalanmıştır. 
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Bugün yurt dışında yerleşmiş ve başarılı olmuş binler¬ 
ce Türk bilim adamı, mühendis, iktisatçı ve işletmeci vardır. 

Öncelikle gelişmiş ülkeler taranarak bunların tesbit edilmesi, 

kendileriyle şahsi ilişki kurulması ve bunların TOKTEN Proje¬ 
si çerçevesinde göreve davet edilmesi çok faydalı sonuçlar ve¬ 
rebilir. 

TOKTEN Projesine sürekli bir müessese özelliği kazan- 
52 

dırılması yararlı olacaktır. 

4.4.3.1°*Sınaî İstihbarat 

Teknolojik gelişmede gizlilik esastır. 

Gizlilik vasfı olmayan, ayrı bir ifadeyle başkaların¬ 
ca da bilinen ve uygulanan bir teknik bilgi Know-How teşkil 

etmez. İcat-veya "innovat ion"ların patentle nebilir olması 

için "yeni" olması yani; rüçhan hakkı doğuran hadiselerden 

birinin vuku bulduğu ana kadar kullanılmamış veya kullanı¬ 
labilir şekilde bilinmemiş olması lâzımdır. 

Bu sebeplerle teknik bilginin gizliliğinin itina ile 

muhafaza edilmesi zaruridir. Yoksa, yıllarca süren yoğun ça¬ 

lışmaların ve büyük masrafların karşılığı olan teknik bilgi, 

sahibine hiçbir menfaat sağlamayabilir. 

Birçok icatçı, bilhassa çok uluslu şirketler, patent 

52) ETP, 1981 Programı s.389 
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müessesesinin tanındığı hukukî tekeli yetersiz bularak icat¬ 

larını tescil ettirmemekte, gizliliği koruyarak fiilî tekel¬ 

lerini mümkün olduğu kadar sürdürmeyi tercih etmektedirler. 

Çünkü hukukî inhisar hakkı zamanla sınırlıdır ve en çok 20 
yıl sonunda sona ermektedir. Patentin hükümden düşmesiyle de 

teknik bilgi herkesin malı haline gelmektedir. Kaldı ki, pa¬ 

tent hakkının maddî ve hukukî sebeplerle tescil süresinden 

önce kaybı veya mecburî lisansa muhatap olması da mümkündür. 

Mevcut millî ve milletlerarası patent sistemleri, ba¬ 
zı sektörel teknolojiler için gerçekten yeterli olamamaktadır. 

Meselâ, ilâç sanayii ile ilgili üretim bilgileri daha ziyade 

terkip ve formüllere dayanmaktadır. Çoğu zaman 7-15 yıl süren 

araştırmaların sonucu olan bu formülleri öğrenen bir eczacı 

kalfası dahi bu bilgileri kullanabilir. Üstelik bazı ülkeler 

ilâçlar için patent hakkı tanımamaktadırlar. Bu durumda gizli¬ 

liğin korunmasına, daha büyük itina göstermekten başka çare 
yoktur. 

Savunma sanayii ile ilgili teknolojilerin ve ekonomik 

olmaktan ziyade stratejik bir değer taşıyan teknolo jilerin (uzay 
teknolojisi, nükleer teknoloji veya bilgisayar teknolojileri 

gibi) temsil ettiği büyük menfaatleri patentle korumak kâbil 

değildir. Bunun içindir ki, bu tür teknolojiler tescil edil¬ 

memekte, koyu ve kalın gizlilik perdeleri arkasında gizlen¬ 

mektedir. 

Gizlilik bir yandan teknoloji sahibinin menfaatlerini 

korumakta fakat öte yandan bu teknolojinin yaygın şekilde 

kullanılmasmdan elde edilecek menfaatleri ve sözkonusu tek¬ 

nolojilerden hareketle yeni teknolojiler geliştirilmesini 
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engellemektedir. Bu itibarla, sahip olduğu, gizli tutmaya 

çalışan kişi veya devletlerle, bunları öğrenmek, kullanmak 

ve yaymak isteyen kişi ve kuruluşlar arasında önemli bir 

menfaat çelişkisi mevcuttur. Teknoloji sahibi, gizlilik per¬ 

desini korumaya, karşı taraf ise, bu perdeyi aralayıp arka¬ 

sında ne olduğunu veya neler olup-bittiğini öğrenmeye çalış¬ 
maktadır. 

Gelişmiş ülkeler daha önce sayılan-normal yollarla 
elde edilemeyen teknolojileri gizlilik perdesinin arkasına 

geçerek (sınaî istihbaratla) elde edebilmek için büyük maddî 
fedakârlıklara katlanmaktadırlar. 

Günümüzde her ülke için zarurî hale gelmiş bulunan 
sınaî istihbarat hizmetleri, ayrı bir teşkilât, plân ve uzman¬ 
lık işidir. 

4.4.4. İthal edilen teknolojinin millî şart ve 
ihtiyaçlara uyarlanması ve geliştirilmesi 

Teknoloji doğup geliştiği çevrenin özelliklerini 

taşır. Teknoloji üreten gelişmiş ülkelerde eksiksiz teknolo¬ 

jik altyapılar mevcuttur. Bu ülkelerde emek vasıflıdır ve 

sermaye, emeğe oranla daha yoğundur. Teknolojik gelişmenin 

hızlı olduğu Kuzey Ülkelerinin iklimi ve coğrafî şartları 
teknoloji ithal eden Cüney ülkelerinden çok farklıdır. Tek¬ 

noloji üreten ve ithal eden ülkelerin enerji kaynakları, 

hammadde durumları ve sosyal yapıları da birbirinden farklı¬ 

dır. Bu itibarla gelişmiş ülkelerin kendi şartlarına ve 

ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdikleri teknolojiler, ge- 
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lişme yolundaki ülkelerin ihtiyaçlarına uymayabilir. Meselâ, 

Gelişmiş Ülkelerde teknoloji, çok büyük boyutlu firmaların 
ihtiyaçları için ve çoğu zaman otomasyon ve ileri derecede 

işbölümü esasına göre üretilmektedir. Halbuki gelişme yolun¬ 

daki ülkelerin firmaları orta ve küçük' boy firmalardır ve 

ileri derecede işbölümüne dayanan sermaye yoğun teknolojiler 

bu ülkelerin ihtiyaçlarına uygun değildir. 

Bazı ülkeler ekonomik politikalarının ve dış ticaret 

politikalarının icabı olarak özel kalite ve ölçü standardları 

oluşturmuşlardır. Bazı ülkeler geliştirdikleri.teknolojilere 

"millî"lik vasfı verebilmek için millî teknoloji normları ge¬ 

lişt irmişlerdir. 

Bütün bunlar, bir yandan ülkeler arasında teknoloji 

akımını güçleştirmekte, öte yandan, Gelişme Yolundaki Ülke¬ 
lerin aldıkları teknolojilerin maliyetinin yükselmesine sebep 
olmaktadır. Gelişme Yolundaki Ülkeler,' ithal ettikleri tek¬ 
nolojileri ithal edilen şekilde kullanmaktadırlar. Çünkü 

teknolojinin ithal edildiği ülkenin ekonomik şartlarına uy¬ 

durulması maksadıyla bazı teknik müdahaleler ((adaptation) 
zaruri olmaktadır. Öte yandan ithal edilen ileri teknoloji¬ 
lerle toplum arasında da uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu 

uyumsuzlukları gidermek şarttır. Bu maksatla bir yandan tek¬ 

nolojinin toplumun yapısına uygun hale getirilmesine çalışıl¬ 

ması, öte yandan toplumun ileri teknolojiyi hazma hazırlaması 

lâzımdır. Meselâ, Türk toplumu bu konuda yeterli şekilde ha¬ 
zırlanmadığı için ülkemizde hızla yayılmakta olan otomobil, 

elektrik ve sıvılaştırılmış petrol gazı gibi yeni teknolojik 

değerler, büyük can ve mal kaybına sebep olmaktadır. İthal 
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edilen teknolojilerin millî şart ve ihtiyaçlarına uydurulması 
(adaptation) sırasında ülkenin özelliklerinin tümü (millî 
ekonominin yapısı, istihdam, hammadde, enerji, iklim, coğra¬ 

fî yapı, sosyal yapı vb. ) dikkatle gözönünde bulundurulmalı¬ 
dır. 

İthal edilen teknolojilerin başarıyla tatbik edile¬ 
bilmesi için, kısa sürede, çok iyi öğrenilmesi lâzımdır. 
Özellikle teknolojik alt yapının yetersiz olduğu gelişme yo¬ 
lundaki ülkelerde, alınan bilgilerin ve makina-teçhizatm 

kullanılması, teknik kadro yetersizliği yüzünden önemli prob¬ 

lemler yaratmakta ve kaynak kaybına sebep olmaktadır. 

Teknolojik gelişme durmaz. İthal edilen teknolojile¬ 

rin sürekli geliştirilmesi lâzımdır. Bu .yapılmazsa ithal edi¬ 
len teknoloji ister pür bilgi, ister makina-teçhizat tara¬ 

fından içerilmiş teknolojiler olsun, bir süre sonra demode 

olur. Bullar yenilenemez ise, daha sonra yerine yenilerinin 
ithali zorunlu hale gelecektir. Bu sebeplerle ithal edilen 

teknolojileri geliştirmeye yönelik çalışmalar, teknoloji 

üretmekle aynı manaya gelmektedir. 

İthal edilen teknolojilerin millî şart ve ihtiyaçlara 
uyarlanması ve geliştirilmesi millî teknik kadrolara düşen 
bir görevdir. Ülkemizde teknolojik altyapının yetersizliği 
ve teknik kadroların yerli yerinde kullanılmaması yüzünden 

ithal edilen teknolojilerin millî ve mahallî şartlara adap¬ 

tasyonun yönünde önemli çalışmalar yapılmamaktadır, ithal 

edilen teknolojilerin öğrenilip, kullanılması ve geliştiril¬ 
mesi çalışmaları da önemli problemler ihtiva etmekte ve bu 
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yetersizlikler büyük kaynak kaybına sebep olmaktadır. 

Ülkemizde ithal edilen teknolojilerin; kısa sürede, 

en iyi şekilde öğrenilffies ini, uyarlanmasını ve en etkili şe¬ 

kilde kullanılmasını sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi 

zorunlu haldedir. Bu konuda kamu kuruluşlarıyla (üniversite¬ 
ler ve Ar-Ge Merkezleri gibi) sınaî kuruluşlar arasında sıkı 
bib işbirliği faydalı olacaktır. Böyle bir işbirliği daha 
evvel sözü edilen Özel Ar-Ge Merkezleri kurulması halinde da¬ 

ha kolay ve müesseseleşmiş şekilde sürdürülebilecektir. 

4. 4® 5. îthal edilen teknolojilerin yaygınlaştı¬ 
rılması 

Millî ekonominin ihtiyaçlarına uygunluğuna karar 

verilen ve çeşitli yollardan ülkeye ithal edilen teknoloji¬ 
lerin, en yaygın şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Millî 

teknolojik potansiyele katılan teknolojinin yaygınlaştırıl¬ 
ması, şu noktalardan önemlidir: 

1) Belli bir fedakârlığın karşılığı olan, ileri 
üretim bilgisinin sağladığı faydanın maksimize edilebilmesi, 

2) Firma bazındaki teknolojik üstünlüklerin, li¬ 

beral ekonominin temel ilkelerine aykırı olarak fiilî tekel 
yaratmaması, 

3) Coğrafi bölgeler ve İktisadî sektörler arasın¬ 

da teknolojik farklılıklar meydana gelmemesi, 

4) Millî ekonomi ve belli bir sektör içinde tek- 
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nolojik düalizme yol açılmaması. 

Bu itibarla Devlet, bilinen, ileri üretim bilgileri¬ 

nin yatay ve dikey olarak yaygınlaştırılması için gerekli 
tedbirleri almalıdır. Teknolojinin dikey olarak yaygınlaş¬ 

tır ılmamasından maksat, aynı sektör içinde yaygınlaştırılma- 

sıdır. Buna karşılık yatay yaygınlaştırma teknolojiyi, yan 

ve öteki sektörlere yaymayı ifade eder. 

Özel lisans sözleşmeleri vasıtasıyla ithal edilen 
teknolojilerin yaygınlaştırılması alt-lisans yoluyla mümkün 

olur. Bu tür özel sözleşmelerde alt-lisansı önleyen şartların 
yer almasına imkân verilmemelidir. 

Know-How Sözleşmesinin maliyeti icabı Devlet ve li¬ 

sans alan, Know-How'un gizliliğine riayet etmek zorundadır. 

Bu prensip bir yandan Know-How sözleşmesinin ikinci bir 

Know-How'la aktarılmasına mani olmamalı ve öte yandan giz¬ 

liliğe riayet yükümü, sözleşmenin sona ermesinden sonra da 

devam etmemelidir. İleri üretim bilgilerinin mümkün olan 

en geniş şeklinde kullanılması, bilhassa sektörler ve böl¬ 

geler arasında uçurumlar oluşmasını önlemek açısından önem¬ 
lidir. Çünkü sektörler arası teknolojik uçurumlar, peşinden 

sosyal farklılıkları getirir. Ve günümüzde hiçbir toplumun, 

ekonomik menşeli sosyal farklılıklara tahammülü yoktur. 

Bunu, milletçe geçirmekte olduğumuz acı tecrübelerle 

en açık biçimde görmüyor muyuz? 
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SONUÇ 

Daha hızlı ve düzenli bir kalkınma, Türkiye'nin bugün 
karşı karşıya bulunduğu problemlerin bir çoğunu kendiliğinden 

çözecek ve Türk milletine, milletler ailesi içinde layık ol¬ 

duğu yeri hazırlayacaktır. 

V . • ' 

Kalkınmak, daha çok üretebilmek demektir. Her şey.i 

üretebilmek, daha çok üretebilmek ve daha iyi kalitede üre¬ 

tebilmek için teknolojinin sihirli gücünü kullanmak zorun¬ 

dayız. öyleyse bu güae ulaşmanın yolunu, mutlaka bulmalıyız. 

Türk toplumunun ve Türk insanının tatmin olmamış öz¬ 

lemleri vardır. Üstelik bunlara hergün yenileri eklenmekte¬ 

dir. 45 milyonluk nüfusumuza her yıl katılan bir milyon kişi, 
beslenmek ve barınmak istemektedir. Bu bir milyon kişi, yedi 
yıl sonra ilk okul, 15 yıl sonra lise, 18 yıl sonra Üniver¬ 
site, daha sonra iş sahibi olmak, insanca yaşamak ve medeni¬ 

yetin nimetlerinden istifade etmek isteyecektir. Bu istekler 

her yıl artarak tekrarlanacaktır. Bunları şimdiden düşünmek 

zorundayız. Kimseden fukaralığı kader bilip, kabullenmesini 

isteyemeyiz. Fukaralık kader değildir. Kader olsaydı, Tanrı'- 

riın dağ ve kayadan başka her şeyi esirgediği İsviçre ve Ja¬ 

ponya için olurdu. Türk Milletinin, engin bir Devlet tecrübe¬ 

si, zengin kültürü ve Türkiye'nin, genç ve dinamik bir nüfusu, 

zengin doğal kaynakları ve büyük coğrafî avantajları vardır, 

bu avantajlardan hiçbirine sahip olmayan Japonya'nın gerçek¬ 

leştirdiği başarı bir mucizedir. Fakat aynı başarı, Türkiye 

için mucize olmayacaktır. Çünkü kalkınma bizim için mümkün 

ve mecbur olduğumuz bir şeydir. 
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Türk toplumunun bugün çok büyük bir bilgi açığı 
mevcuttur, üstelik ou açığın gerçek boyutları tesbit edil¬ 
mediği gibi söz konusu açığın kapatıl ması maksadıyla alınma¬ 
mış bulunan tedbirler yel,ersiz ve etkis 1 zdir. bu arada dış 
dünyadaki teknlojik gelişme büyük bir hızla devam ermektedir. 
Bu sebeple, mevcut bilgi açığı gittikçe i/ly'bnekfcûdi.r. 

Toplumumuzun bilgi-eğit i.1.1 düzeyi ile çağdaş seviye 
arasındaki bu farkı kapatmak Türk Bil .m ve teknoloji rol iri- 

■ kasının ilk lıedefi olm.nl ı lir. Çünkü gelişmiş ülkelerle ara¬ 
mızda teknik veya teorik bilgi kap t resi, ir, ibar Lyle ‘ark 
oldukça kal kırımı şl 1 İC "sev iye.; i. ,t. . nur iyi.e de fark olacaktır. 
Zira, İktisadî gelişme ilnî ve teknolojik gelişmeni n neti¬ 
cesidir. Ülkemizin daha nızlj, düzeni i vo i engel i kal riınma'sı 
için j. mevcut kaynaklarımız m daha iyi kul lanı!abilmesi* in- a 
gücümüzün ve coğrafî avantajlarımızın gereği, gibi legerl.cn ■ 
dirilebilmesi için Türk toplum unun bilgi seviyesinin hızla 
artırılması gerekmektedir. 

Teknolojik Gelişme ve farkı,ye1 nin teknolojik ıv;e- 
seleleri beşlıklı bu tezimizde biz, bıuııaks di ılı- m uııı 
gerekli gördüğümüz tedbirlerle birlikte, teknlolojinin .ik¬ 
tisadı bir değer olarak önemini ortaya koyraaya ve teknolojik 
gelişme ile İktisadî gelişme arasındaki bağıntıyı izah et- 
etmeye çalıştık. 

Tekrarlamak gerekirse, niiıaı hedef kalkınmaktır. 
Kalkınmak ise örebilmek dernektir, üretebilmek ise üretmesini 

bilmeye yani, bilim ve tekniğe sahip.o]maya bağlıdır. 
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Türk toplumunda bugün, çok kuvvetli bir kalkınma ar¬ 

zusu vardır. Bu arzunun gerçekleşmesi millî bir heyecana dö¬ 

nüştürülebilmeğine bağlıdır. Milletçe duyduğumuz kalkınma 
arzusunu millî bir heyecana dönüştürmeye mecburuz. Aksi tak¬ 

dirde bu arzu, zamanla hayal ve giderek hayal kırıklığına ve 

Mel aya biz yaya" ve "bu millet adam olmaz" deyişlerinde ol¬ 

duğu gibi; bulunduğu yeri kabullenmekten başka çare olmadığı 

inancına dönüşecektir. Halbuki Türk milleti her zaman bağım¬ 

sız yaşamış, hep güçlü olmuştur. Tarihinin en karanlık dö¬ 
nemlerinde bile karşılaştığı güçlükleri aşmasını bilmiştir. 

Anadolu yarımadası tarih boyunca, birçok millete va¬ 

tan olmuştur. Bunların her bıri-iki büyük. Türk devleti de 
dahil- kendi dönemlerinin en güçlü devleti olmuşlar ve 

Anadolu'da kendi çağlarının en ileri medeniyetlerine .ulaş¬ 

mışlardır. Şimdi biz, bin yıldan beri atalarımızın kanı, göz 
yaşı ve kemikleriyle karışmakta olan bu toprakları, ilmin 

ışığında, teknolojinin sihirli gücü ve alın terimizle yoğur¬ 

mak ve ona şekil ve renk vermek zorundayız. Ceddimizin bu 
toprakların bağımsızlığı için katlandığı fedak:arlıklara bugün 

biz, ülkemizin kalkınması için katlanmak zorundayız. Günü¬ 

müzde kalkınma, bağımsızlıkla aynı manaya gelmektedir, bunun 

içindir ki, bir ülkenin kalkınma savaşı, bağımsızlık savaşı 
kadar kutsal, bağımsızlık savaşı kadar şerefli ve bağımsızlık 
savaşı kadar haklıdır. Bu kutsal, şerefli ve haklı savaş 

içinde hepimiz, her türlü fedakârlığa razı ve hazır olmalıyız. 
Bu bizim için, bu topraklar üzerinde beka bulma ve "ilelebet 

payidar olma" meselesidir. 
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imkânı içinde ve fiilî güçlüklere rağmen hazırlanmıştır. Türk 
milletinin bugün için karşı karşıya bulunduğu "Bir kum ar alı 

Mesele"ye ışık tutabilfcek yetkililerin ilgisini bu ko¬ 
nu üzerine çekebilmek "tük âııli "lir. 

Kalkınma için milli- teanolbjik s-Jiuuuxyelin hızla 

.artırılması meselesinin ihtiva o t L ,u;i p. em i.eri u çözümü 

için, daha teferruatlı araştırma ve , i/u, <. ,->x■: muiara ih¬ 
tiyaç vardır. Tez, bu araştırım v. va’l/ı . a >rı oa.şla- 
tabilirse maksadına ud açmış olacak vır. 

Devlet BaşkamıÖrgeneî at ;ücr 

ifadeleriyle; M o nümüz de k gür:.; ex- r o .' ir • l j 

yeni ufukların itü;j.d#o s:: 11 due un 

Türk Milleti, . , :.. . 
niyet ufkunun zirves ine in, y -

tarafından suçlanma. endi -a u? a,.ak. 

lay ık olmanın haki, s u ,uu m-iti r ... 

$3) Devlet la-kmu Oı -;enera': Sayın .î' v e. IV. a •5 . , 
11 Aralık 1980*de TÜBITA^' ödül, Dağıtım Töreni r- X «-ant 
konuşmadan. 
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BİLİM VE TEKNOLOJİ İÇİN SİSTEM ÖNERİSİ 

GİRİŞ 

Bu bölümde özellikle, Türk Bilim ve Te noloji Sistemi¬ 

nin idari yapısı üzerinde duracağız.. Ancak daha evvel bazı 

temel ve genel konulara değinmek_istiyoruz. 

Türkiye'nin, Duyun için geçerin, bilim ve teknoloji sis¬ 
temi yoktur. Bunun daha evvel bir kaç- kez vurguladık. Bu bö¬ 

lümde, Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Sistemi ne olmalıdır? 

Sorusuna kendi cevabımızı veriyoruz. Bu bölümde yazdıklarımız 
bir öneriden ibarettir. 

Bizim burada kullandığımız manada sistem, belli bir ala-: 
na ait işlemlerin organize yapısıdır. Bu mada sistemin içinde 
birlik (Vahdet) ve düsen (nizam) fikri vardır. Fakat bu manda 

sistem ayru zamar.da, karmaşık bir karaktere haizdir. 

Türkiye Bilim ve Teknoloji Sistemi, toplumun bilgi ve 

ekonominin teknolo,;ı seviyesini çağda.; düzeye çıkarmayı amaç¬ 

lar. Bu sistem dört temel faktörden oluşur. 

1- Bilim ve Teknolojiyle ilgili•işlemleri yürütmekle 

görevli İDARİ Y.il; 

2- Söz konusu idari yapıyı işletecek MEKANİZMALAR, 

3- Bilim ve teknolojiyle ilgili (idari yapının işleyişi 
ile ilgili) işlemlere uygulanacak PROSEDÜR, 



4- Ve hepsinin üstünde, bunları (idari yapı, mekanizmalar 
Prosedür) tesbit eden yani sistemi kuran NORMLAR. 

Teknoloji, teknoloji transferi ve A - G ile ilgili 

hukuk normlarından yukarıda (' >k.3.J. MEVZUAT başlığı altında 
değindik. Burada bu konuya yeniden dönmeyecek konunun önemini 

yeniden vurgulamakla yetineceğiz. 

Prosedür; bir kanun veya karar vucud bulurken uygu¬ 

lanan usul, yol ve yöntemdir. Teknolojiyle, ilgili işlemlere 

uygulanacak prosedür, genel yasama ve yürütme prosedürüdür. An¬ 

cak Ülkemizde uygulanan yasama ve yürütme'prosedürünün çağdaş 
seviyede olduğu söylenemez. Her .kanun ve her kararın, teferru¬ 

atlı hazırlık çalışmalarına ve uzmanların görüşlerine dayanma¬ 

sı, kamu oyunun katkısını sağlayan yöntemlerle gerçekleşmesi 
gerekir. Ülkemizde kanun yapmanın sadece p-arlemento önündeki 

kısmı (İÇ TÜZÜK1le) teSbit edilmiştir. Meclis öncesi ve Meclis 
sonrası yasama prosedürü tesbit edilmiş değildir. Kanunlar ge¬ 

niş ve ayrıntılı hazırlık çalışmalarına dayanmamaktadır. Kamu 

yönetiminin her düzeyinde alman kararlar da çoğu kez aynı şe¬ 

kilde, elyordamıyla alınmaktadır. Netice itibariyle toplumun 

ihtiyaçlarına uymayan hukuk normları ortaya çıkmaktadır. 

- . Mekanizmaya gelince, sistemin kesintisiz ve uyumlu 

işleyişini sağlayan bağlantılar söz konusudur. Söz konusu bağ¬ 

lantıların, bir sistemin bölümleri ve irili ufaklı pek çok ele¬ 

manı arasında, iletişim ve etkilerini sağlaması lazımdır. Sis¬ 

temin elemanları arasındaki iletişim hem dikey (hiyerarşik 
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ilişki) hem de yatay (koordinasyon) olarak.iyi kurulmalıdır. Sis¬ 

temin en ücra köşeleri arasında bile haberleşme ve etkileşim sağ¬ 
lanmalıdır. 

Bilim ve Teknoloji Sisteminin idari yapısı, onun is¬ 

keletini teşkil eder. Bu iskelet (ya da ona yapı) oluşturulur¬ 
ken Devletin üç ana organı itibariyle ele alınmalıdır. 

9 

1- YASAMA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, Adalet, Ana- 
yasa ve Dışişleri Komisyonu.gibi bir Bilim ve Teknoloji Komisyo¬ 

nu oluşturulmalıdır. Meclisin bünyesinde bugüne kadar böyle bir 
daimi özel ihtisas komisyonuna yer verilmemiş olması şaşırtıcı¬ 

dır. Böyle bir komisyonun mevcudiyeti,, ülkede bilim ve teknolo¬ 

ji .fikrinin daha iyi işlenmesi, teknoloji politikasının daha 

erken gelişmesi açısından çok faydalı olabilirdi. 

2- YÜRÜTME 

A- Cumhurbaşkanı yanında bir Bilim ve Teknoloji Müşavir¬ 

liği ihdas edilmelidir. Bu müşavirlik Cumhurbaşkanının bilimsel 

ve Teknolojik gelişmeleri takip etmesini ve bilim ve teknoloji 
çevreleriyle ilişkilerini sağlayacak, ayrıca bu konuda alınacak 

kararlar için Cumhurbaşkanına yardımcı olacaktır. .» 
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B- Aynı şekilde ve aynı mülahazarla Başbakan nezdinde de 

özel müşavirler yer almalıdır. Ancak başbakanlık nezdinde, tat¬ 
bikata yakınlığı dolayısı ile, bilim müşaviri, Teknoloji müşa¬ 

viri, teknoloji Transferi müşaviri gibi unvanlarla birden fazla 
müşavir görevlendirilmelidir. 

G- Hükümet içinde bilim ve Teknolojiyle ilgili bir bakan¬ 

lık ihaas edilmelidir. Bilim ve Teknolojiyle ilgili olarak köklü 

tedbirler almak ve geniş düzenlemelere gitmek zorunda olan ülke¬ 

mizde böyle bir bakanlığa gerek vardır. 

Pek çok ülkede, Bilim ve Teknolojiyle ilgili konuları 

hükümet seviyesinde ele almak üzere Bakanlıklar arası özel bir 

.kurul oluşturulmuştur. Ülkemizde böyle bir kurula ihtiyaç yoktur. 
Çünkü mevcut iki kurul; Bakanlıklar Arası Ekonomik Kurul ve Yük¬ 

sek Planlama Kurulu, konuya sahiptirler, önemli olan konunun bu 

kurullar önüne getirilmesidir. Bunun için DPT bünyesinde aşağıda 
belirtilecek idari ünitenin oluşturulması lazımdır. 

D- Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde, Bilim ve Tekno¬ 

lojiyle ilgili idari ünite oluşturulmalıdır. Böyle bir ünite 
Plan ve Programlarını bir yandan bilim' ve teknolojiyle ilgili 
bölümlerini hazırlayacak fakat öte yandan, konuya ilişkin ka¬ 

rarların hazırlık çalışmalarını yürütecek, bu alandaki faali¬ 

yetlerin koordinasyonunu sağlayacak ve Bilim ve Teknoloji Po¬ 

litikalarının tesbitinde Hükümete yardımcı olacaktır. 
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Buraya kadar bilim ve teknoloji sisteminin politika 

tesbiti ve genel mahiyette karar alan organlarını ele aldık. 

Artık bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin ne şekilde teşkilat 

landırılması gerektiği konusuna geçebiliriz. Daha önce de ifa¬ 

de ettiğimiz gibi bilimsel ve teknolojik faaliyetler 1) bilgi 

üretme, 2) bu bilgileri yayma ve 3) söz konusu bilgileri en ge 
niş ve en etkin şekilde kullanma amacını güden faaliyetlerdir. 

Dışarıdan bilgi edinme (teknoloji transferi) de bu faaliyetle¬ 
re dahildir. 

a- Bilgi üretme 

Bilgi üretme yani araştırma faaliyetlerini üç 

tür bilgi için ayrı ayrı ele almak ve teşkilatlandırmak lâzım¬ 
dır.. Bunlar, 1) İlmî bilgi, 2) teknik bilgi ve 3) sosyo-ekono- 

mik veri (data) dır. 

. 1) İlmi araştırma 

İlmi bilgi (veya teorik bilgi) doğrudan do; 
rüya tatbikata yönelik bir amacı olmayan ve ekonomik değer ya¬ 

ratmayan bilgidir. İlmi bilginin önemi, teknik bilgiyi hazırla- 
masındadır. Bu itibarla ilmi bilgi teknik bilgiden önde gelir 

ve ondan daha önemlidir. 

şudur 

Bu tesbıilerimizin konunuz açısından önemi 
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aa) İlmi bilgi teknik bilgiden önce geldiğine göre, bir 
toplamda önce teorik bilgi seviyesini artırıcı tedbirlerin dü¬ 

şünülmesi lâzımdır. Çünkü, teorik bilgi düzeyi düşük olan top- 

lumların çağımızın ileri teknolojilerini kavrayıp, kullanmaları, 
teknolojik gelişime katkıda bulunmaları mümkün değildir. 

bb) Teorik bilgi tatbikatla ilgili 'olmadığına ve ekonomik 

fayda yaratmadığ;ına göre, özel sektörden ilmi araştırmalar için 

fedakarlık beklenmemelidir. İlmî bilgilerin üretilmesi ve yayıl- 
(2,) 

ması devletin görevi olmalıdır. 

İlmi araştırmalar, üniversiteler ve bilim akademileri 
bünyesinde olmak üzere ayrı ayrı düzenlenmelidir. Üniversitele¬ 

rin temel fonksiyonları bilgi üretmekten ziyade bilinen bilgi¬ 

leri yaymak (öğretim) ve bu bilgileri kullanma alışkanlığı ve 

kabiliyeti kazandırmak (eğitim) dir. üniversitelerin .bilgi üret¬ 
me fonksiyonları, eğitim ve öğretim fonksiyonlarından-Sönra ge¬ 

lir.- Bunun için üniversitelerde eğitim ve öğretim elemanlarının 

.yanı sıra araştırma elemanlarımda görevlendirilmesi gerekir. 

■ Üniversiteler in -aksine Bilim Akademilerinin eğitim- 
öğretim amaçları yoktur. Bilim. Akademilerinin görevlen, teorik 

araştırmaları teşkilatlandırmak, yürütmek ve alınan neticeyi 

duyurmaktan İbarettir. 

(%) Gönüllü kuruluşların ve bazı kivilerin merak sai^C ile 
konuya eğilmeleri, bu konuta sadece ur katkı teşkil 
edebilir. 
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Bir- çok ülkenin aksine, ülkemizde bu güne kadar bir 

milli Bilim Akademisi kurulmamış olması büyüle kayıptır. Türki¬ 

ye'nin .bilimsel, sorunları karşısında bu konu acilen ele alın¬ 

ması gereken bir konudur. Türk Bilimler Akademisi, fen bilim- 

. Leri: ve sosyal bilimler olmak üzere İlci kanattan oluşacak şe- 

• kilde ve hemen kurulmalıdır. Türk Bilimler Akademisi, bilim 

dalları itibariyle kurulacak Araştırma Enstitüleri, araştır¬ 
ma merkezleri ve araştırma laboratuvariarı şeklinde teşkilat- 

( 2 ) landırılmalıdır. * 

Türk Bilimler Akademisinin, öncelikle kurulması ge¬ 

reken araştırma enstitüleri şunlardır : 

Fen bilimleri : 1).Matematik Araştırma Ens., 2) Fizik 

A.Enst. 3) Kimyasal A. Enst. 4) Biyoloji Ens. i) Tıbbî A. tier. 

Sosyal Bilimlerde : 1) Tarih A. Ens. 2) Iktisaaı A. 
Ens. 3) Milli Hukuk Ens. A) Sosyoloji Ens. 

2) Teknolojik bilgi, teknolojik Araştırma-G-eliştirme fa¬ 
aliyetlerinin sonucudur. A.G. faaliyetleri ise, teorik bilgi¬ 
lerin uygulamaya dönüştürülmesini, günlük hayatta, bir mal ve¬ 
ya hizmetin üretiminde kullanılmasını sağlamaya çalışmaktır. 

( 3 ) TBA'nın kuruluşunda, TÜBİTAK'ın büvle bir kuruma dönüş¬ 
türülmesi yoluna gidilmelidir. 
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A-G faaliye tleri tcşk i la t land'ıt-ılı rken konunun, özel¬ 

liklerinden doğan şu noktalar dikkat ed ı-im ilidir . 

aa) A-G faaliyetlerin yaygınlaştırılması, ekonominin tek¬ 

nolojik ihtiyaçlarının karşılanması bir altyapı meselesidir. 

Bu konuda sorumluluk esas itibariyle Devlete aittir. Kamu kuru¬ 

luşları teknolojim araştırma konusunda "öncü rolü" oynamalıdır. 

Ancak, özel sektörün de teknolojik araş timalara katkısı sağ¬ 

lanmalıdır. Aynı Sektörde faaliyet gösteren özel sektör kuruluş¬ 

larının imkânlarını birleştirerek birlikte araştırma yapmaları 
teşvik edilmelidir. • ••: 

bb) Savunma, sağlık ve ekilim hizmetleriyle ilgili tek¬ 
nolojik araştırmalar için tamamen Devlete ait araştırma merkez¬ 

leri kurulmalıdır. 

cc) Devlet, teknolojik aşığın büyük olduğu.sektör veya 
ait sektörler öncelikli olmak üzere, özel sektörün de iştirak 
edeceği karma nitelikİi.araştırma merkezleri kurulmasını sağ¬ 
lamalıdır. 

dd) Teknolojik A-G faaliyetlerinin koordinasyonu, takibi 

ve yönlendirilmesi maksadıyla'Bilim ve Teknoloji Bakanı baş- 

kajilığında ytikoek seviyeli bir kurul oluşturulması faydalı ola- 
b 11.1 r. 
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3) Sosyo-ekonornik veri toplama 

Sosyo-ekonomık hayatın mevcut durumunu gösteren bil¬ 

gilerin toplanması bir çok yenden on ern taşımaktadır. Bu bilgi¬ 

lerin ilmî usullerle toplanması, tasnif edilmesi ve değerlen¬ 
dirilmesiyle mevcut ve muhtemel sorunlar tesbıt edilebilmek¬ 

te, bu sayede alman tedbirler daha isabetli olabilmektedir. 

Bugün hiç bir ülke, hatta belli bir büyüklüğe ulaşmış işletme 
iggüdü, şahsı tecrübe ve el yordamıyla idare edilememektedir. 
Çünkü günümüzde yönetim bir veya bir .kaç kişinin hafızasına 

sığmayacak kadar yok bilgiyi gerektirmektedir. 

Şu halde ou bilgilerin toplanıp, mekanik vasıtalarla 
işlenmesi ve 'araştırmacıların, uzmanların ve yöneticilerin hiz¬ 

metine sunulması ayrı bir örgütlenmeyi gerektirmektedir. Günü¬ 

müzde başlıbaşına bir t.q^nol.o jik; devrim özelliği -taşıyan 'bilgi 
işleme teknolojisi" işte bu ihtiyaçtan domuştur. 

Ülkemizde sosyo-ekonomık veri toplamanın önemi, her¬ 

halde henüz yeterince, anlaşılmamış olacak ki bu konuda yeterli 
bir yapılaşmaya gidilmemiştir. 

Türkiye'de ner kamu kurum ve kuruluşunun kendi sahası/ 

ilgili olupta önceden teshil edilecek bilgileri toplaması esa¬ 

sına dayanan bir veri toplama sistemi getirilmelidir. Mesela 

Çalışma Bakanlığı -ş hayatı via, Mil l.î Eğitim. Bakanlığı ülke¬ 
nin eğitim öğretim üurunıuylu. İçişleri baka: lığı da toplumun 
demografik yapısıyla ı-lgılı b> gü leri toplamalı ve bir bilgi 
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işlem merkezinde bırrktirme Lıdi r. B.'vlece, oluşturulacak her 
merkez bir ^NA TERMİNAL’ e bârlar.malidir. Böyle bir sistemin 

gerçekleştirilmesi teknik açıdan mümkün hatta çok kolaydır. 

Bu sayede, mesela, Türkiye'deki Sendikalı İsçi' sayısını, bunla¬ 
rın yüzde kaçının kadın olduğunu veya Artvin'deki fizik öğret¬ 
meni sayısını ya da 0-6 yaş grubundaki çocukların yüzde kaçının 
kırsal kesime mensup olduğunu, anında öğrenmek mümkün olacaktır. 

•Böylece daha erken ve daha isabetli karar almak kolaşlaşacak ve 
kamu, yönetimi dinamizm kazanacaktır. 

b) Üretilen bilgilerin yayılması 

Üretilen bilgilerin topluma yayılması meselesi; eği¬ 
tim, haberleşme ve ulaşım sistemleriyle ilgilidir., konumuzla 

doğrudan değil dol av i ı sek ilde ilg ilidir . /ini.* ak .. n Kadarını 

belirtelim ki, yeni teknolojilerin üi.ke thma yayılmış sınaî 
kuruluşlara duyurulması ve aktarılması maksadıyla geniş bir 

teşkilata ihtiyaç vardır. Sanayi ve Te -.nolo.fı Bakan 1 ılının mev¬ 

cut yapısı KÜSGET ve KÜSGfcM ' ^ ’ pro,ieıer:.y.ic Dirlnetır ı lerek 
böyle bir yapıya dönüştürülebilır. 

■* 

c- Üretilen, bilgilerin kul-lui; ürrni 

Bu konuya yukarıda . (tx >.n. 4 . 4 .eı. ı v b ı r s e ki i de 

değindiğimizden burada girmiyoruz. Ar: :a.. '.-er rar ede i .m ki, 
yeni teknolojilerin kullanılması Devit ı liralından te. vı. edil¬ 

meli, yeni teknolojileri kullanan kuru La:, iara destek' ve yardım 

(İJj ) KÜSGnT, Küçük Sanayii Geliştirme Teşkilatı-, KÜSGM, 
Küçük Sanayii Geliştirme 'Merkezi. 



sağlanmalıdır. Yeri ve ilen teknolojilerin kullanımında kamu 

kuruluşları önçüiuk etmel ıöırier. 

d) Teknoloji trans fen 

Teknoloji transfer işlenilen 1 n. u ).%■ şekilde ele alın¬ 

ması gerektiği daha önce ele alimimi . (üü>. . ) Burada bazı . 

noktaları tekrarlamakla yetmece. -z. 

aa- Teknolojik gelişmen m yoğur.- olduğu ABD, branşa, 
İngiltere, Almanya, Japonya, İtalya ve İsviçre gıoi ülkelerde 
teknoloji Ataşelikleri kurulmalıdır. Bu ülkelerle olan tekno¬ 

lojik ilişkilerimiz geliştirilmelidir. 
bb- Milletlerarası tekn61 o j . k rajna sn betleri yürü¬ 

ten? UNIDO, UNDP, OMPI, ÖECB gibi rn. lle a lerarası kuruluşlar 
nezdinde özel temsilciler göreviendinİmelidir. 

cc- Önemli teknoloji sergilerine özel temsilciler 
gönderilmelidir. 

dd- Transfer edilen (ve ülkede üretilen)bilgilerin 

toplanacağı bir Teknik Bilgi Bankası kurulmalıdır. 

/ 

ee- Teknik Bilgi Bankası bünyesinde teknoloji se¬ 

çimi konusunda uzman bir kadro oluşturulmalıdır. 



3) YARGI 

Iç ve di ', teicnoıo ; imünası afe Lleri vilksek lilkelerde, 
teknoloji etrafında oludan u\..i.iler i'çır. d e ortaya' çıkan uvuy¬ 
mazlıkları çözmek üzere ■:- sel ;i a-Jt.kemei ir nrulmuştur. Hatta In¬ 

giltere'de olduğu i b a , -i ma i a al . haklarıyla ilgili dava¬ 

lara bakmak üzere e zel temy » . i:, t r.- i rV ı b; . • ihdas edılm t i. r. _ 

Gelişmiş ülkelerde bu davalara genel • . isyl.un-deri ayrı Pro- 
s e dür uygulanmaktadır. 

Ülkemizde um ihtira d. m fan un un ur. 1. ir.o'i madde¬ 

si, patentlerle ilgili davalara un*ma la Asüy Hukuk îianneme- 
lerinin görevli olduklar, n l h'tame ba. lamı., ■_ ır. jm vara: nra. 

Ticaret Kanunu ..-mad.4/4, ihtira Beratı Kar tuû: la ver al; .nus.u idi 
dan doğan davaları mutlak ticari davti sayalı 1 ı . ...a . . rs . 

tentle ilgili davalara Ticaret malken, si ;r.;lıa. y. rlc re e- bu 

mahkemeler. Ticaret mahkemesi bulurmıavun ver...ea'ue : care t 

Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeler uaknu..ladır. 

Bu düzenleme yetersizdir. Çünkü-sadece patentle ilgi¬ 
li. uyuşmazlıklar söz konusudur. Halbuki teknolojiyle ilgili hu¬ 

suslardan Araştırma sözleşmesi, Know-How, Lisans sözler,mesı, 
teknik yardım ve teknik işbirliği sözleşmesi, teknoloji trans¬ 

feri v.b.) doğacak uyuşmazlıklara bakmak üzere özel mahkemeler 

itilasına ihtiyaç vardır. 



DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI'NIN KULLANDIĞI 
LİSANS PROJELERİ HAZIRLAMA FORMU 

Lisanslar, 6224 sayılı kanunun 2. maddesinin 3 fıkra¬ 
sında ana yabancı sermaye (iktisadi değer) tabiri olarak it¬ 
hal edilecek yabancı iktisadi değerler şeklinde belirtilmiş¬ 
tir. 

I V j "1 ■i’'' i . ■" 
* I _ , „ 

Lisanslar (bir diğer adıyla üretim bilgileri) anlaş¬ 
malar yoluyla ithal edilmeleri karşılığında ya yatırım saf- 

j 
hasında yatırıma gayri maddi hak sermayesi (intangable capi- 

tal) veya işletme safhasında üretime, üretim değeri üzerinden 
belli bir yüzde royalty ve/veya satışta ödenen ilk ödeme 

■ (initial payment) olarak ödenirler. 
, 

i ı »• T 
Bir lisans projesinde bulunmas gerekli asgari bil¬ 

giler ana başlıklar aYmda aşağıda bel ■■.ı*t ilmiş t ir. 

t '■ $ ■ 

I. & t.. 

rmayesi, se-
tanıtıcı bil- 

n? veya ya-

ip olmadığı, 

• şenleri diğer 

değerlendirme 
- N 
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iii- Üretimi planlanan mamulün hangi parçalarının 
lisans veren firma tarafından imal edildiği, 
hangilerinin ise yan sanayinden alındığı (alın
mışsa temin edildiği kaynaklar.), 

iv- Senelik üretim miktarları, üretim cinsleri ve 

cirosu, 

v- Haagi ülkelerde lisansının Kullanıldığı, verilen 

lisansların özellikleri ve nerelere ihracat ya

pıldığı, 
j . . : ; ■ 
i ' 

vi- Lisans veren firmadan başka yurt dışında bu ko-

* nuda üretim yapan başlıca firmaların isimleri /e 
ülkeleri, 

vii- Lisans veren firmanın, üretimi düşünülen mamulün 
imalatı ile ilgili patentleri hakkında bilgiler, 
(patentlerin Türkiye'deki ve Menşe Memleket'teki 
tescil, tarih, numara,ve■korunma süreleri) 

ix- Lisans veren firma hakkında diğer bilgiler. 

BÖLÜM II. ÜRETİM BİLGİLERİ 

1. Üretilecek lisans konusu mamullerin: 

i- Özellikleri 

ii- Kullanıldığı yerler 

iii- Yurtiçi ve dünya kalitelerine uygunluğu 
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iv- Mamulun içindeki yerli ve ithal oranları 

Not: 1. Yerli oran içinde fabrikada yapılacaklar 

ve yan sanayiden temin edilecek ayrı ayrı 
belirtilecektir. 

2. Yan sanayiden yerli temin edilecek parça 

ve malzemelerin kurulmakta olan veya halen 

çalışmakta olan tesislerin Hangilerinden 

ve ne şartlarla temin e d il ece yi aç ıklan a- 
cakt ir. 

3. İthal edilecek parça ve malzemelerin, temin 
kaynakları, FOB ve CİF değerleri, gümrük 
giderleri CKD veya SKD fiyatları yazılacak, t ır. 

Lisans konusu üretilecek mamullerin kalkınma 

planı ve yıllık programların sektörlerdeki yer¬ 
leri. 

3. Üretilecek mamullerin arz, talep, dengesi 
Mevcut arz = (Üretim+İthalat) ve mevcut talep 

(Tüketim + İhracat) ayrı ayrı değerleri; mevcut 
üreticileri; ilk 5 yıllık ara ve talep tahmin¬ 

leri; satış ve dağıtım kanalları ikame mamullerle 
karşılaştırılması 

4. Üretim metodu ve alternatif üretim teknolojileri 

i. Lisans konusu üretim teknoloji inin üretim 
< 
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akım şeması içinde detaylı izahı ve makiria 

ekipman ile ilişkileri, 

ii. Seçilen üretim teknolojisi ile diğer alter¬ 

natif üretim teknolojileri ile (makina-ekip- 
raan, yatırım mal iy e 11,■ ü re t im mal iye ı i, k a- 
lite, ihracat potansiyeli, yerli muhteva 

yönlerinden karşılaştırılması kârlılık ve 
diğer hususlar), 

iii. Lisans konusu üretimin uygunluğu tesislerin 

yurt iç inde ve dünyada asgari ekonomik ve 

optimum kapasiteleri. 

. Yatırım hakkında bilgiler (varsa) lisans konusu 

üretimi gerçekleştirebilmek için yatırım .yanı¬ 

lacak ise yeni yatırım veya mevcut yatırıma ya¬ 

pılacak ilave makina ve teçhizat hakkında bilgi¬ 
ler. 

. İşletme dönemi bilgiler 

i. Mevcut üretim kapasitesi (varsa) 

ii. Lisans ile yapılacak üretimin kapasitesi 

ve kapasitenin yıllara göre artışı, 

iii. Lisans ile yapılacak tam kapasitedeki üre¬ 

timde kullanılacak hammaddelerin, yardımcı 

maddelerin ve işletme malzemelerinin; yıl- 
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I 
1 . 1 I 
I / i 
İ Î' 

İlk tüketim miktarı, yerli ve ithal oran¬ 

ları, temin kaynakları, 

iv. Yapılacak üretimin yıllık işletme gelir ve 
giderleri, 

v. Üretilecek mamullerin sınai maliyet, toplara 
maliyet, yurtiçi satış ve dünya fiyatları 
analizleri, 

vi. Lisans ile yapılacak üretimin başa baş 
noktası, kapasitesi ve cirosu, 

vii. Lisans konusu üretimin istihdam etkisi. 
İ ■ ' 
tv;.," 

BÖLÜM III. DEĞERLEN DİTME BİLGİLERİ 

1. Döviz Dengesi Analizi 

a. Çıktılar İthal hammadde, royalty ve/veya 
ilk ödeme, dış kredi faizi (varsa) 
kâr transferleri (varsa) yabancı 
personel ödemeleri (varsa) 

Girdiler Üretimin dış para veya ithali önle¬ 
nen mamul miktarı ve ihracat değeri 

(vars a) 

2. Yıllsıra göre lisans ödemeleri tablosu. 

a. Sermaye üzerinden yabancı ortakın kârdan 
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\ 

i 

götüreceği miktarlar (varsa) 

b. Üretim değeri üzerinden royalty ve/veya ilk 
ödeme (satın alma değeri) miktarları 

3. Diğer makro değerlendirme bilgileri 

BOLÜM IV. LİSANS ANLAŞMA ÖZETİ 
I 
i 

•' : I . 
lisansın konusu, lisansın süresi, lisansın ödeme mik¬ 

an, royalty yüzdesi, üretilecek mamulleri, üretim kapasite¬ 
li» ihracat miktarı, ihracatın sınırlandırılması, lisans ve- I .T 
ren'den üretim girdileri alma zorunluluğu ve diğer önemli hu- 

şualar. ; 
7 , 

f * 
BÖLÜM V. EKLER: 

CO 

y 
i. Lisans Anlaşması, 

Ü- j ii. Yatırım safhasında ise fizibilite raporu, 
r ı 
1-

i 

iii. İşletme safhasında çalışmakta ise kapasite ra¬ 
poru, 

iv. Mamullerle ilgili resim katalog, marka model 

karakteristiklerini kapsayan broşürleri, FOB 

fabrika ihracat fiyatları. 
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EK-III 
“i. 

MALİYE BAKANLIĞININ DOLAYLI YABANCI ' A^I If I, İS AKS 

ANLAŞMADAKİ İÇİN KBİTü!'; LİSTE' İ 
. N* • 

•'i . ' " 
İ ‘ ‘ {• _ . 

1. Anlaşma siiresi, teknolojinin Öğrenilmesi ve 
uygulanması için gerekli sure ile ora ut j 1 .ı o] ü.alıdı r. 

* 

} 
! 

2. Satış değeri veya birim ie e>-i dışında, minimum 
ödemeler veya toptan ödeme gibi ek koşullar olmayacaktır. 
i i . . . . 
i ‘ i 

3. Teknolojinin tamamlanmasına uyan, .-e benzer 

{teknolojiler için Türkiye * de ve başka e. ie m.-Via.. ödemelere 
I V * ’ • 1 ' ’ 

uygun olarak, lisans ödemeleri en düşök duruş la o;malıdır 

4. Satış değerlerine dayanan i •. tel sı .. fabı 
j • i * . -v 
f i 

net fj.at|ı taban olarak alınmalıdır, (pabrr a . ■ •. h\ \. 
t * I 1 
rika brüt fiatmdan, birim ambalaj ması-a it., u 1 i-/e, ...i; orta, 
[ I 
muafiyetjler, üret im vergisi, kredili sat r^larua K«1, e,;ı ık- 

.» ı 

iği, gümrük giderleri gibi harcamaların çn n . i , <^1 ila. bu 

lunurj). 
r‘ 

I t 

\ 

i 
i. 

5. Döyiz ödemeleri geçerli resmi kur üzerinden ol¬ 
malı, döviz kur garantisi olmamalıdır. 
; i ’ ■ 
ı ■ . s 

I 

6. ödemeler herhangi bir dövizle yapılmalı, spe¬ 
sifik bir döviz garantisi olmamalıdır. 
1*1 

7. Lisans alan lisans anlaşmasının bitiminde 
know-how ve deneyimlerine göre, lisans' sahibinin alameti 
fabrikasın! kullanmadan üretime devamı etmelidir. 
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8. Lisans ödemeleri yıllık olmalıdır, 

.9. Transfer edilen teknik know-how sınırlı olma¬ 

malı ve lisans anlaşması süresince lisanda olabilecek ge- 
İ. j . , - 
lişmeleri lisans sahibi lisans alana bildireceğini garanti 
etmelidir. 

t 10. Sözkonusu üretimin ihracı ö'nleninemelidir. 

11. Lisans alanın üretiminin lisans sahibinin üre¬ 

timi ile; aynı kalitede olacağı garanti edilmelidir. 

12. Hammadde ve ara maddelerin lisans san ilinden 

a! ınması1 halinde bunların fiatlarınm dünya futları ve 
. • • ' ■ . 

Uluslararası rekabet fiatları üzerinden hesapl anaca ı belir- 

ft ilmelidir. 

! . i 13* Lisans sahibinin teknisyenleri Türkiye'ye gel- 
! T I 
dikleri takdirde yol ve yaşam masrafları dışında herhangi bir 

ücret; al may ac aklar dır. 

14. Lisans sahibine ve teknisyenlerine bütün öde¬ 

melerin, Türk yasalarına göre bütün'vergiler al ındıktan 

sonra yapılacağı hükmü kabul edilmelidir. 

15. Lisans anlaşmalarının uygulanmasında ve yorum¬ 

lanmasında Türk yasaları geçerli olacaktır. 

16. Anlaşmazlıklarda Uluslararası Ticaret Odaları¬ 
na hakemlik için başvurulacaktır. 
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EK-IV 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI,İĞİNİN LİSANS ANLAŞMALARI 
İÇİN GENEL KRİTERLERİ 

A. lisans anlaşmalarına bulunmaması gereken sınırlayıcı hü¬ 

kümler. 

1. İhracatı önleyici veya sınırlayıcı hükümler. 

2*. Ara girdileri ve sermaye mallarının ithal edilmesi gereken¬ 

lerinin lisans sahibi veya onun seçeceği kaynaklardan sağ¬ 
lanması hükümleri. 

3. Lisans satan tarafından, lisans alanın üretimi veya ithal 

ara girdileri ve 3erma,ye malları için fiat empoze edilmesi. 

. t, 

4. Minimum hisse hükmü. 

5. Lisans alıcısının üretim tip ve miktarını sınırlayıcı hü¬ 

kümler. 

6. Lisans alıcısının kalite kontrol yetkilisinin yerel değer 

artışını yükseltmek amacıyla yaptığı çalışmaları önlemeye 
yönelik sınırlayıcı hükümler. 

7. Lisans anlaşmasının sona ermesinde veya iptal edilmesin¬ 

den sonra elde edilmiş know-how’a dayanarak lisans alıcı¬ 
sının üretimini önleyici hükümler. 

8. Lisans alıcısının kendi çabaları ile oluşturacağı icat- 
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ların, lisans satıcısına ait olacağını belirten hüküm¬ 
ler. . ... 

9. Lisans alıcısının ihracatından lisans satıcısının alameti 

farikasını kullanmasını önleyici hükümler. 

10. Lisans alıcısının ticarî ve endüstriyel etkinliklerine 

olumsuz etki yapabilecek diğer hükümler. 

B. Lisans anlaşmalarında bulunması gereken hükümler 

1. Üretimin başlamasından sonra lisans anlaşmaları süresi 5 
yıldan fazla olmamalıdır. Bu sürenin uzatılması yetkilile¬ 

rin iznine bağlıdır. 

2. Patent, üretim kalitesi, üretim kapasitesi, ara girdile¬ 

ri ve tüketim değerleri ile ilgili garanti hükümleri. 

3. Lisans anlaşmasının iptali ile ilgili lisans alıcı ve 

satıcısının faiz oranlarının eşitliği hükümleri. 

4. Hisse net sat ış fiatmın °fi 3'ünü geçmemelidir. (Net sa¬ 

tış fiatı = brüt -satış fi atı eksi ambalaj fiatı, nakliye, 
sigorta, üretim vergisi, indirim, kredili satışlarda 

fiat farkı, gümrük vergilerinden sonra ithal girdileri). 

5. Transfer ediğimi-, know-how, lisans alıcısının üretim 

kalitesinin lisans satıcısının ki ile eşit olması için, 

gereklidir. 

6 . L ıs ana sat ıc ıs ı, . ■„ 1 ıcıya, yerli parça üre tie il e r inin 
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seçimine yardımcı olacak ve üretimlerinin istenen düzey¬ 

de olabilmesi için onlara da teknik yardım sağlayacaktır. 

Lisans alıcısı, bu tür parçaların yerli üretimi için, li¬ 

sans anlaşması içinde lisans satıcısına ek herhangi bir 

ödeme yapmayacaktır. 

7. Üretimde .yerli hammaddelerin kullanılması teşvik edil¬ 
melidir. 

8. Lisans satıcısının tüm teknik know-how ve patent hakları 

gibi mal üretimi ve servisi için gerekli imkânlara sahip 
olduğu lisans anlaşmasında açıkça belirtilecek ve lisans 

alıcısı bu alanda üçüncü şahıslarla karşı"! aşmayacaktır. 

9. Lisans anlaşmasının iptali veya sona ermesi halinde, li¬ 

sans alıcısı o güne kadar elde ettiği her türlü teknik 

know-how ve deneyimi, herhangi bir ek ödeme yapmadan 

kullanabilme imkânına sahip olmalıdır. 

10. Lisans ödemeleri, teknik know-how'un transferinden ve/ 

veya üretimin başlamasından sonra, anlaşma süresinde veya 

aşamalı olarak tans itler halinde yapılmalıdır. 
. t 

11. Lisans anl/arnK. ını . İngilizce orjinali ve/veya Türkçe met¬ 

ni geçerli ol e alı., ir. 

Y 

12. Lisans ahi aş mal aı i ■• • • i ak '< Standard ölçüler metrik sistemde 
o İmal ılır. 
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EK-V 

LİSANS SÖZLEŞMESİNİN IE ĞERI. EN DİRİLME S İ İÇİN 
SANAYİ VE TELEOLOJİ BAKANLIĞI • 

TARAFINDAN İSTENEN DÖKÜM AN VE BİLGİLER 

1- ÜRETİLECEK MAMULLER HAKKINDA BİLGİLER 
* 

1.1- İmalat konusu mamullerin; adı, özellikleri, teknik 
karakteristikleri, standardlara uygunluğu ve kulla¬ 

nıldığı yerler. 

1.2- Her bir mamul için (Yurt içinde kurulacak tesis için 
öngörülen); mamul adı, hüviyeti. (Model, tip) 

- Mamulün, parçaların veya ham ve yarı mamul maddenin 

(İthal liste FOB) kıymetleri. 

- Mamulün parçalarının veya ham ve yarı mamul, maddenin 

(Yerli ambar girişi liste) kıymetleri. 

- Mamulün komplesinin (FOB) kıymeti. 

1.3- Mamulün yurt içinde kurulacak tesis dek i 1. İşi. Yı.... 

4. İşi. Y. Döviz tasarruf (Yerli Muhteva) nisbetleri. 

1.4- Her bir mamul için; 

- Mamul maliyeti, 

- Mamul satış fiatı, 
Sanayiden ve piyasadan temini öngörülen parça- 
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lar, ham ve yarı mamul maddeler hakkında tatminkar 
açıklamalarda bulunulacak, maliyet içersinde önemli 
yer tutanlar için imalatçı ad ve adresleri de belir¬ 

tilecek. ) 

1.5- Üretilecek mamullerle ilgili diğer bilgiler (Kalite, 
standartlara uygunluğu, emsalleriyle mukayese, satış 
ve pazar imkanları v.s. ) 

1.6- Üretilecek mamullere ait teknik ve ticari spesifi- 

kasyon, katalog ve belgeler. 

2- SEÇİLEN İMALAT METODU VB TEKNOLOJİ İLE ALAKALI BİLGİLER 

2.1- Üretimde kullanılan teknoloji ve me t o dİ ar. 

2.2- Seçilen Üretim teknolojisi ile diğer alternatif tek¬ 

nolojilerin (Sabit yatırım maliyeti, işletme giderle¬ 
ri, ham ve yardımcı maddeler, birim maliyet, istih¬ 

dam, kalite, kârlılık, üretim girdilerinin yerli te¬ 
min oranı yönünden) mukayesesi. 

2.3- Enerji ihtiyacı (Cinsi, temini, toplam mamul başına 
tüketimler) ve ilgili çevre sorunları hakkında bil¬ 

giler. 

' 3- İMALAT KONUSU MAMULLER İÇİN TÜRKİYE'DEKİ ARZ VE TALEP 

DURUMU 

3.1- mevcut tesislerin kapasiteleri, son 3 yıllık üretim- 
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leri, yurt içi toplanı üretim ve tüketim değerleri. 

(Yurt içi üretim + İthalat = Yurt içi tüketim + İh¬ 
raç at) 

3.2- Önümüzdeki 5 yıl için talep tahminleri. 

■ 3.3- Mevcut diğer tesislerin kapasite ve üretimleri bu 

imalat konusunda ihracatın sözkonusu olup olmadığı, 

(yurt içi talep açığı veya fazlası) 

YATIRIM PROJESİ İLE İI.0İIİ BİLOİI ER 

4.1- PROJE VE YATIRIM TÖREMİ (x) 

4.1.1- Yatırımı yapmakta olan firma adı, hukuki şekli 
ortakları. 

4.1.2- Yatırım tutarı. 

4.1.3- Yatırımın finansmanı, özkaynak, kredi değerle¬ 
ri. 

4.1.4- Kuruluş yeri. 

4.1.5- Yerleşme planları, (Ana hatlarıyla) 

4.1.6- Seçilen imalat programı, kuruluş kapasitesi 
ve gerekçeleri. 

(x) Bir adet fizibilite etüdü eklenebilir. 
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4.1.7- Yatırımın gerçeklenmesi için termin planı. 

(Başlama-Bitiş) 

4.2- İPLETME POIIHTI 

4.2.1- Kapasitenin kullanılış oranı ve yıllara göre 

artışı. (Kapasitede meydana gelen değişiklik¬ 
ler) 

4.2.2- Ana Liretim ve yardımcı makina teçhizat listesi, 

4.2.3- Üretimde kullanılan malzeme, yıllık ihtiyaç 
miktarları, temin şekilleri yerli ve ithal 

oranları. (Yıllık ihtiyaç miktarları normal 
kapasiteye göre verilecek.) 

a- Hammaddeler, 

b- Yardımcı maddeler. (Bunların temininde 

faydalanıl an yan sanayi kuruluşlarının 

neler olduğu ve kurulacak tesis talebini 

kalite ve miktar bakımından karşılama im¬ 

kanları belirtilecek) 

4.3- PhOJdHIh K AI.l IKK A PI. AT, Ih A rjyçUT!! UflU 

4.3.1- Kalkınma planı ve yıllık programdaki yeri. 

4.3.2- Yatırım için tatbik edilen teşvik tedbirleri. 

(projeye teşvik belgesi verilmiş ise bir adet 
fotokopi gönderilecektir.) 
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4.3.3- Yatırımın mahiyeti, (komple yeni yatırım, tev- 

öi, r.o8ernizasyon, entegrasyon) 

5- LİSANS VIİRÜN Fİ hi- A 11 AK KI Is DA LİL-C İLiüB ' 

5.1- Lisans veren firmanın seçiliş nedenleri, alternatif 
lisansörlerin teknolojilerinin üstünlük ve dezavan¬ 

tajları, (tekliflerin mukayesesi Madde 2’deki bilgi¬ 
ler yönünden) 

5.2- Ana imalatçının sermayesi, senelik üretimi, cirosu, 
kuruluş yılı, ürettiği mamuller ve diğer tanıtıcı bil¬ 
giler. 

5.3- Ana imalatçının diğer ülkelerde lisans altında veya 

yabancı sermaye olarak üretimleri olup olmadığı, var¬ 
sa bunlar hakkında bilgi. 

5.4- Lisans veren firmanın kendi ülkesinde imal, ettiği 

mamulün hangi parçalarının 1 isansör firma 'tarafından 

bilfiili imal edildiği, hangilerinin ise yan sanayiden 

alındığı ve temin edildiği kaynaklar. 

5.5- Lisans veren firmanın, üretimi düşünülen mamulün 

imalatı ile ilgili patentleri hakkında bilgiler. (Pa¬ 
tentlerin Türkiye'deki ve Lisansörün memleketindeki 

tescil tariJıi, numarası ve korunma süreleri). 

6- LİSANS ALLANMALARI TEMDİT İSTEĞİ İÇİK EL BİLGİLER 

1- Mevcut ve ileride (Lisans anlaşmasının temdit i ve/veya 
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tadili dolayısile) imali planlanan mamullere ait (var¬ 

sa tercihan İngilizce nüshaları) broşür, katalog vs. 

Üretim teknolojisi hakkında; Temdit dolayısile ekleme, 
iyile_ştirme veya tamamen yeni teknoloji uygulamaları 

yapılıp yapılmayacağı. 

Lisansör firma tarafından verilen teknolojik geliştirme¬ 

lerin mahiyeti ve bu geliştirmelere göre imal edilen ye¬ 

ni tip ve modellerle, bunların kullanılma yerleri. (yıl¬ 
lara göre ) 

Bu temdit dol ay isiyle evvelce ihraç olunan mamul cins 

ve miktarlarında artış s özk onus umudur? (cins ,kalite , 
miktar, satış fıatiarı ve diğer bilgiler). 

Lisans konusu mamullerin üretim teknolojisinde, hammad¬ 

de temininde, pazarlanmasmda, ihracatında ve lisans an¬ 

laşmasının ana hedeflerine erişmede karşılaşılan güç¬ 
lükler. 

Lisans anlaşması süresince, yıllar itibariyle satışlar 
ve bu satışlara istinaden anlaşma gereğince tahakkuk ve 

transfer edilen lisans ücreti miktarları. 

Son iki yılda istihdam edilen iş gücü, çalışılan vardi¬ 

ya s ay ıs ı. 

İlk lisans anlaşmasında öngörülen hedeflerin ne ölçüde 
gerçekleştirildiği, karşılaşılan güçlükler. 
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9- Lisans ani aymasının uzatılmasının gerekçeleri. 

KOT: İncelemenin kısa sürede tamamlanabilmesi için yukarıda 
istenen bilgilerin; en kısa zamanda açık ve kesin ifa¬ 

delerle, ayrıntılı, tutarlı ve düzenli olarak verilmesi 

gerek ir. 
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