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-ÖZET-

İktisadi gelişmenin en önemli unsurlarından biri sanayileşmek ise sanayileşmenin 

devamlı ve yayılgan bir yapı kazanması içinde teknolojik ilerleme ve AR-GE üretiminin 

yapılması diğer önemli bir unsurdur. Türkiye, dünyadaki diğer gelişmiş ülke 

ekonomilerinde olduğu gibi, köklü bir sanayileşme geçmişine sahip olmaması, ayrıca 

Cumhuriyetin ilanından sonra sanayileşmenin devlet eliyle gerçekleştirilmesi ve halkın 

elinde yeterli sermaye birikiminin bulunmanıası gibi nedenlerle, sanayileşme bakımından 

1 950'li yıllarda önünde bulunduğu, günümüzün "Asya Kaplanları"ndan teknoloji, sanayi 

ve ekonomi yönünden geride kalmıştır. 

Bu çalışmada da Türkiye'nin genel teknoloji üretimi ve AR-GE çalışmaları 

ineelenmekle beraber, ayrıca ekonominin rekabetçi bir yapı kazanması için gerekli olan 

imalat sanayiindeki AR-GE üretimi ve AR-GE'nin ekonomik etkileri incelenmiştir. 

Genelde bilim ve teknoloji, özelde AR-GE çalışmaları, bir ülkenin ekonomik ve 

sosyal gelişmesinde yalnızca amaca giden yollardır. Güçlü araçlar olmaları bir çok önemli 

sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların başında, özendirilmesine karşın, 

sanayileşmenin, hızla artan nüfusa yeterli sayıda iş imkanı sağlayıp sağlamadığı, nüfusu şu 

anda bulunduğu mekanlarda tutmaya yeterli olup olmadığı ve büyük şehirlere nüfus 

akışını engelleyip engelleyemeyeceğidir. Diğer önemli bir sorun ise, ekonomik ve sosyal 
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gelişmenin kaçınılmaz dayanakları olan bilim ve teknolojinin nasıl güçlendirileceği AR

GE çalışınalarının nasıl arttırılacağıdır. 

Günümüzde araştırma ve teknolojik yeniliklerio önemi dikkate alındığında, 

Türkiye'nin bilim ve teknoloji sistemini güçlendirmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Bugün Türkiye'de AR-GE'nin büyük bir bölümü üniversiteler, pek azı ise sanayi 

tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Türkiye' de yürütülmekte olan AR-GE çalışmalarının 

GSYİH'ya oranı çok düşüktür. Bu da ülkemizin geleceğine güvenle bakmasını, sanayi, 

tarım ve hizmet sektöründe gerekli iş olanakları ya~atmasını sağlayacak bir oran değildir. 

Türkiye en önemli kaynağı olan insan gücünü, yaratıcı zekayla teçhiz ettiğinde ve 

AR-GE çalışmalarına g~reken önemi verdiı~i zaman gerçek bir ekonomik güç olacak, 

küreselleşen dünyada hak ettiği yeri alacaktır. 



-ABSTRACT-

One of the most im portant element' s of economical development is to be 

industrialized, but anather important element for gaining temporary and developing 

structure of industry is technological development and Research-Development (R&D) 

production. Turkey was in front of the "Asian Tigers" from the point of industry in 

1 950' s but because of not having a rooted industrial background and after establishing of 

Republic because of all the industrial moveınents were organized by the goverment and 

because of not having enough capital of the public, now a days Turkey remained behind 

ofthe above mentroned countries. 

In this study not only Turkey' s general technological production and R&D 

production and structure in production industry which is necessaıy for the economy to 

gain a competitive structure has been studiecl. 

In general; scıence and technology. especially R&D studies, are the ways of 

reaching to target for a country' s economical and social development. Because of being 

powerful means causes a lot of problems. The main problem is in spite of stimulation of 

industry, if it supplies enough employment to rapid increasing population, if it stops 

migratian from villages to the big cities or not. Anather important problem is how to 

strengthen science and technology which are the main supports of economical and social 

development and how to develop R&D studies. 



When we consider research and technological developments importance, the need 

of developing the scientific and technological system in Turkey can easily be seen. Today 

the most impoıiant part of R&D studies have been performed by the universities and a 

low portion of it has been performed by the industry. More over the proportion of R&D 

studies in Turkey to GOP is very low. This proportion is not enough for our country to 

look at the fi.ıture with canfidence to supply enough employment in agriculture industry 

and utility sectors. 

Turkey will take i ts part in the global world when it will equip it' s manpower 

with creative intelligence and when it will show the necessary importance to the R&D 

studies. 



TABLOLAR 
ŞEKİLLER 
KISAL TMALAR 
GİRİŞ 

İÇİNDEKİLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TOPLUMSAL GELiŞME SÜREÇLERi, BİLGİ TOPLUMU VE 
AR-GE'NİN ÖNEMİ TANIMLAR VE KAVRAMLAR 

1- A- Bilgi Teknolojisi ve Bilgi Toplumu 
1. Bilgi Teknolojisi 
2. Bilgi Toplumu 

B- İnsan ve Teknoloji ilişkisi 

II- A- AR-GE ve Teknoloji Üretiminin Öneınİ 

V B- AR-GE Tanım ve Kavramları 
1. Araştırma (Research) 
2. Geliştirme (Development) 
3. Yenilik (Innovation) 
4. Teknoloji (Technology) 
5. Patent 

t/ C-) AR-GE'de Destekleyici Kavramlar 
1. Temel Araştırma 

· 2. Uygulamalı Araştırma 
3. Deneysel Geliştirme 
4. Jenerik Teknoloji 
5. lnfrateknolojiler 
6. Rekabet Öncesi Teknoloji 

I 

IV 
VI 

VII 

3 
3 
5 

9 

ll 

13 
14 
14 
15 
17 
18 

18 
18 
19 
20 
20 
21 
21 



7. Destekleyici Teknoloji 
X. Rekabet Öncesi Araştırma 

D-) Teknoloji Altyapısı ve Teknoloji Hayat Döııgüsü 

İKİNCİ BÖLÜlVI 

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AR-GE SİSTEMLERİ VE POLİTİKALARı 

II 

22 
22 

23 

I- Bilim-Teknoloji, AR-GE Sitemleri ve Dünya Örnekleri 27 

A- Bilim ve Teknoloji Üretim Sistemi 27 
B- AR-GE Sistemi 30 

1. Girdi-Çıktı Yönünden AR-GE Sistemi 30 
2. Kurumsal Yönden AR-GE Sistemi 31 

C- Bilim-Teknoloji ve AR-GE Yönetim Sistemlerinde Dünyadan Ülke Örnekleri 32 
ı. Amerika Birleşik Devletleri 33 
2. Almanya 35 
3. Güney Kore 3 7 
4. İtalya 38 
5. İspanya 40 

.~ 6. Japonya 41 
~' 

/ II- Türkiye'de AR-GE Sistem ve Politikaları 43 

A- Türkiye'deki Mevcut AR-GE Yapısı 47 

B- Türkiye'deki MevcutAR-GE'nin Kurumsal Yapısı 50 
1. TÜBİTAK 54 
2. Kamu AR-GE Kurumlarının Faaliyet ve Çalışmaları 57 

C- AR-GE ve Teknoloji Üretim Göstergeleri 59 
ı. AR-GE Harcamaları 60 
2. AR-GE Personel Sayısı 64 
3. Bilim Literatürüne Katkı 67 
4. Patent Sistemi ve Patent Sayısı 68 

D- Türkiye'de AR-qE Teşvikleri 70 

E- AR-GE Sistemlerinin Finansmanı 75 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜlVI 

cı 

"1/J TÜRK İMALA T SANAYİİNDE AR-GE FAALiYETLERİ VE 
t! AR-GE FAALİYETLERİNİN TÜRK EKONOMİSiNE ETKİSİ 

1- Türk imalat Sanayinin Genel Görünümü 

A- Türk imalat Sanayiinin Gelişimi 

B- Türk imalat Sanayiinde Teknolojik Yenilenme 
I. İşyerlerinin Genel Göıiinüınü 
2. İhracatla Bağ ve Yenilenme 
3. Teknolojik Y er:ilenınenin Kaynakları 
4. Yeni Teknolojinin Kullanılmasını Güçleştiren Nedenler 
5. İşyeri Teknolojilerinin Tanıını ve Durumu 

C- Türk imalat Sanayiinde AR-GE Faaliyetleri 
l. AR-GE Faaliyeti Olan veya Dışarıdan Alan İşyerieri 
2. AR-GE Faaliyeti Olmayan ve Dışarıdan Alınayan İşyerieri 
3. Dışarıdan Alınan AR-GE Hizmetleri 
4. AR-GE Harcamalarında Ürün ve Proses Yenileme Payı 
5. AR-GE Harcamalarının Ciro İçindeki Payı 

D- AR-GE ve Teknolojik Gelişmenin Türkiye Ekonomisindeki Etkileri 
1. Türk imalat Sanayinin Yetenek Düzeyi ve Yüksek Teknoloji İhracatı 
2. Verimlilik Göstergelerindeki Değişim 
3. İş gücüne Etkisi 
4. Üretime ve Üretim Süreçlerine Etkisi 
5. Rekabet Ortamına Etkisi 

E- Türkiye'nin İktisadi Kalkınınasına AR-GE'nin Yapacağı Katkılar 

F- Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

SONUÇ 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

III 

78 

79 

83 
. 83 

87 
88 
89 
90 

92 
92 
93 
93 
93 

94 

95 
102 
108 
112 
114 
117 

120 

125 

ı-ıx 



IV 

-TABLOLAR-

Tablo No Tablonun Adı Sayfa No 

Ll 
1.2 
II.3 
II.4 
II.5 
II.6 
II.7 

<ı.U.8 
.. p7II.9 

II. lO 
II. ll 
II.l2 
II. ı3 
II. ı4 
II.l5 
II.l6 

II.l7 

II.l8 
II.l9 
II.20 
II.2ı 

II.22 
II.23 
II.24 
II.25 
II.26 
11.27 
Il.28 
11.29 
II.30 
111.31 
111.32 
III.33 
111.34 
ITT 15 
III.36 
111.37 
111.38 
Ill.39 
III.40 
III.4ı 

Dört Temel Toplumun Başlıca Özellikleri 6-7 
Teknoloji Hayat Döngüleri ve Rekabet Avantajları 24 
Amerika Birleşik Devletleri'nin AR-GE Göstergeleri 34 
Almanya'nın AR-GE Göstergeleri 36 
Güney Kore'nin AR-GE Göstergeleri 37 
İtalya'nın AR-GE Göstergeleri 39 
İspanya'nın AR-GE Göstergeleri 40 
Japonya'nın AR-GE Göstergeleri 4ı 

Türkiye'nin AR-GE Göstergeleri 46 
Ülkelere Göre Ticari Kesim AR-GE Harcamaları 5 ı 
Ülkelere Göre Üniversite Kesimi AR-GE Harcamaları 52 
Ülkelere Göre Kamu Kesimi AR-GE Harcamaları 53 
Sosyo-Ekonomik Hedefler Açısından Kamu AR-GE Kuruluşları'nın Dağılımı 58 
Kamu AR-GE Kuruluşlarında Araştırmacı Yoğunluk Dağıluru(1995 Yılı) 59 
Kamu AR-GE Kuruluşlannda Araştırmacı Yoğunluk Dağılımı 59 
Kamu AR-GE Kuruluşlan Proje Boyutları (1996 Yılı AR-GE Program 
Tekliflerinde Tutarlan Belirtilen Projeler İtibariyle) 59 
Türkiye'nin Toplam AR-GE Harcamaları Miktarı TL Ve Dolar Bazında 
GSYİH TL ( 1990-1995) 61 
Türkiye'de Kişi Başına AR-GE Harcaması (1990-1995) 62 
Finans Kaynağına Göre AR-GE Harcamalarının Yıllar Bazında Dağılıını (%) 63 
Türkiye'deki AR-GE Harcamalarının Türlerine Göre Yüzde Dağılıını (%) 63 
Türk imalat Sanayiindeki AR-GE Harcamaları (Yüzde,%) 64 
Türkiye'deki AR-GE Personel Sayısı (TZE) 65 
Türkiye' de Onbin işgücüne Düşen AR-GE Personeli 65 
Türkiye'de Sektörlere Göre AR-GE İnsangücü (TZE) 66 
AR-GE Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılıını 66 
SCI Tarafından Taranan Dergilerde Yer Alan Türkiye Adresli Yayınlar 67 
Türkiye'de Patent Başvurularının Yıllık Sayısı 69 
Bazı Ülkelerdeki Patent Başvurularının Miktarı 69 
Projelerin Teknoloji Alanlarına Göre Sayısal Dağılımı 73 
Projelerin Firma Büyüklüğüne Göre Dağılıını 73 
Türk Sanayinin GS:MH Ve İhracat İçindeki Payı(%) 79 
Toplam imalat Sanayiinde iŞyeri Sayısı, Çalışan Sayısı, Katma Değer Miktarı 80 
Türkiye Rekabet Gücü indeksi 81 
imalat Sanayiine Ait Katma Değer, Yatırım Ve Üretim Payları(%) 81 
İhracatın Satıslardaki Payı-Yenileme İliski si 88 ' . ' 
Yenilemenin İlk Üç Kaynağının Sektörlere Göre Dağılıını 89 
Kendi Bünyesinde AR-GE Yapan İşyerlerinin Sektörel Dağılımı 93 
AR-GE Harcamalarının Ciro İçindeki Payiarına Göre Sektörel Dağılım (1993) 95 
imalat Sanayinin Bileşik Endekse Göre Profıli ı 990-91 103 
OECD Ülkelerinde Sanayi Teknolojilerinin Dış Ticaretteki Durumu 107 
İSO SOO'deki Kuruluşların Sermaye Verimliliği 110 



III.42 
TTT.43 
III.44 

III.45 

İSO SOO'deki Kuıuluşların Ekonomik Verimlilikleri ve Değişim Oranları 
İSO SOO'deki Kunıluşlardaki İşgücü Verimliliği 
Ülkelerin Bilim Ve Teknoloji Göstergelerine Göre Yıllar Bazındaki 
Rekabet Sıraları 
Eğitim Verimlilik ilişkisi 

ı ı ı 

112 

119 
126 

V 



VI 

- ŞEKİLLER-

Şekil No Şekillerin Adı Sayfa No 

Ll Yenilik Pirarnidi 16 
1.2 Temel V e Uygulamalı Araştırma ilişkisi 19 
1.3 Teknoloji 1 Ürün Hayat Döngüsü 25 
1.4 Rekabet Ve Teknolojiye Dayalı Sanayi Sistemi 26 
II.5 Bilimsel Ve Teknolojik Prosesin Genel Şeması 28 
II.6 Girdi-Çıktı Yöntemine Göre AR-GE Sistemi 31 
II.7 AR-GE Sisteminin Kurumsal Yapısı 32 
II.8 Bazı Ülkelerdeki AR-GE Harcamalarının Sektörel Dağılımı 50 .-.::: 

II.9 Türkiye'de Ticari Kesimin Toplam AR-GE Harcamaları İçindeki Payı 51 
II. lO Türkiye'de Üniversitelerin Toplam AR-GE Harcamaları İçindeki Payı 52 
II.ll Türkiye'de Kamu Kesiminin Toplam AR-GE Harcamaları İçindeki Payı 52 
II.l2 Tübitak'ın Temel Ve Uygulamalı Araştırma Desteğinin Yıllık 

Bütçeye Oranı (1993-97) 55 
Il.13 Tübitak' ın Bilim Adamı Yetiştirme Desteğinin Yıllık Bütçeye 

Oranlar: (1993-97) 55 
II.14 Tübitak'ın AR-GE Birimleri Faaliyet Giderlerinin Yıllık Bütçeye 

Oranlan (1993-97) 56 
Il.15 Türkiye'deki Toplam AR-GE Harcamalannın GSYİH'ya Oranı (1990-95) 61 
II.16 Bazı OECD Ülkelerindeki AR-GE Harcamalannın GSYİH'ya Oranı (1995) 62 
III.l7 Toplam İşyerlerinin, Yenileme Yapanların Ve Yapmayanların İstihdama 

Göre Dağılımı 84 
III.l8 Toplam İşyerlerinin, Yenileme Yapanların Ve Yapmayanların 

Sektörel Görünümü 85 
III.19 Yenilernede İhracat-Ölçek ilişkisi 87 
III.20 Yenilemenin Kaynakları 88 
III.21 Kullanılan Teknolojilerin Tanımı 91 
III.22 AR-GE Harcamaları İçinde Ürün Ve Proses Yenilemesinin Payı 94 
III.23 AR-GE Harcamalarının Ciro İçindeki Payı (1994) 95 
III.24 Plan ve Program Dönemlerinde GSMH'ın ve Sanayinin Hedeflenen ve 

Gerçekleşen Büyüme Oranları 98 
III.25 imalat Sanayii Sektörlerinin Bileşik Endekse Göre Ağırlıkları 104 
III.26 Yüksek Teknoloji Ürünlerinin İhracat İçindeki Payı (1989-94) 106 
III.27 İktisadi Gelişmenin Temel Faktörleri 123 



AB 
ABD 
APEC 
APROC 
AR-GE 
BİLTEN 
BTYK 
ÇUŞ 

DFG 
DİE 
DPT 
EAL 
EFTA 
GOÜ 
GSJ\ffi 
GSYİH 
İGE 
KOBİ 
K OSGEB 
MAM 
MESS 
MTA 
NAFTA 
NCRA 
OECD 
OTA 
SAGE 
s cı 
TAEK 
THD 
TTGV 
TUG 
TÜBA 
TÜBİTAK 
TZE 
ULAKBiM 
UME 
UNDP 

- KI SAL TMALAR -

Avrupa Birliği 
Amerika Birleşik Devletleri 
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu 
Asya-Pasifik Bölgesi Operasyon Merkezi 
Araştırma ve Geliştirme 
Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
Çok Uluslu Şirketler 
Alman Araştırma Kurumu 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Enstrümantal Analiz Laboratuvarı 
Avrupa Serbest Ticaret Birliği 
Gelişmekte Olan Ülkeler 
Gayri Safi Milli Hasıla 
Gayri safi Yurt İçi Hasıla 
insani Gelişme Endeksi 
Küçük ve Orta Boy İşletmeler 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Marmara Araştırma Merkezi 
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
M aden T etkik Arama 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
Ulusal Ortaklaşa Araştırma Kurumu 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
Amerikan Kongresi Teknoloji Değerlendirme Ofisi 
Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
B ilimsel Atıf indeksi 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
Teknoloji Hayat Döngüsü 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
Tübitak ·Ulusal Gözlemevi 
Türkiye Bilimler Akademisi 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuruımı 
Tam Zaman Eşdeğeri 
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
Ulusal Metroloji Enstitüsü 
Birleşmiş Milletler Kalkınına Programı 

VII 



ı 

GİRİŞ 

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve teknoloji üretimi son yıllarda bütün dünyada 

önem kazanan kavramlar haline gelmişlerdir. Bilim ve teknolojide görülen hızlı 

gelişmeler sonucu gelişmiş ülkeler ile bunların takipçisi konumunda bulunan az sayıdaki 

gelişmekte olan ülkenin; dünyanın diğer ülkelerinden adeta koparak ve aralarındaki 

ekonomik ve sosyal uçurumu büyüterek ilerleıneleri; dikkatleri bu iki kavram, teknoloji 

üretimi ve AR-GE, üzerinde yoğunlaştırınıştır. 

Yukarıda söz edilen az sayıdaki ülkeler grubunun gelir seviyeleri, gelirlerindeki 

artış, teknoloji üretimi ve AR-GE faaliyetleri için ayırdıkiarı özellikle insan kaynağı 

olmak üzere diğer kaynakların niteliği, yeni buluşların birbiri ardına gelmesi, dış 

ticaretlerinde yeni ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatlarının artması ile kendini gösteren 

değişim; dünyanın yeni bir çağa girmekte olduğunu ve bu çağın da "bilgi çağı veya bilgi 

toplumu" olduğunu işaret etmektedir. 

1980'li yıllaıın ortalarında ortaya çıkmaya başlayan küreselleşme hareketi, yeni 

ekonomik birliklerin doğuşu ;eya var olan ekonomik birliklerin genişleme sürecine 

girmesinin (Avrupa Birliği, NAFT A, EFT A, APEC gibi) ardındaki zorlayıcı güçlerin en 

başında bilim ve teknoloji alanındaki inanılmaz ilerlemelerdir. AR-GE faaliyetleri ile 

beslenen bu bütünleşmelerin dünyada var olan ayrılıkları ve bloklaşınaları arttıracağı 

görülmektedir. Günümüzde bir ülkeyi ekonomik, politik ve askeri yönden bağımsız kılan 

değerler arasında, onun kendi ayakları üstünde durarak üretim yapınası ve yaşaması 

önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde bu ekonomik yeterliliğe, ülkelerin kendi 

koşulları içinde yaratıkları yada en azından uyarladıkları bilgi, bilim ve teknolojilerle 
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ulaşılabilmektedir. Başka ülkelerden satın alınan teknolojiler ise geçici ferahlamalar 

sağlamakta ancak, ekonomik, politik ve kültürel bağımlılık gibi yan etkilere de neden 

olmaktadır. Ne yazık ki, ülkemizde de bilim, araştırma-geliştirme ve teknoloji üretim 

ortamı konuyla ilgilenen herkesçe bilindiği gibi, hiç bir dönemde asla yeterli ve doyurucu 

bir düzeye ulaşamamıştır. Bu durumda Türkiye ile gelişmiş ülkeler ve "Asya Kaplanları" 

olarak nitelendirilen Uzak Doğu ülkelerinle olan teknolojik ve ekonomik açık giderek 

büyümektedir. 

Ülkeler arasındaki ekonomik yarışta ·geriye düşmek, bloklaşan ve küreselleşen 

dünyada, Türkiye'yi bir boşlukla karşı karşıya getirecektir. Ne var ki, az sayıdaki 

gelişmiş; bilim, teknoloji üreticisi ve araştırma geliştirme ülkesi ile bu arayı kapamak 

kolay ve kısa zamanda başarılacak bir olgu olarak görülmemektedir. 

Genel anlamda eğitim alanında yapılacak kararlı ve istikrarlı atılımlarla, AR

GE'ye GS:MH'dan ayrılan payın arttırılmasıyla, yeterli ve kaliteli bir araştırmacılardan 

oluşan etkin ve büyük kadrolar oluşturulmasıyla, sanayileşme de AR-GE'nin önemi 

bütün toplum tarafından anlaşıldığı taktirde, Türkiye' de bilimsel, teknolojik ve ekonomik 

yönden dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelecektir. 

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde toplumsal gelişme 

süreçleri, bilgi toplumu ve bilgi çağı kavramları açıklanmış; insan teknoloji ilişkisine 

değinilmiş, AR-GE ve teknoloji üretiminin önemi ele alınmış, AR-GE konusunun içinde 

yer alan ana kavramlar ve destekleyici kavramlar tanımlanmış ve teknolojinin hayat 

döngüsü incelenmiştir. İkinci bölümde, dünyadaki ve Türkiye'deki AR-GE sistemleri ve 

politikaları ayrıntılarıyla ele alınmış, ayrıca Türkiye 'nin AR-GE ve teknoloji üretim 

göstergeleri verilerek ve veriler ışığında yorumlar yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise, Türk 

imalat sanayiinde AR-GE faaliyetlerinin yeri, yenilenme çalışmaları, teknoloji üretimi, 

Türk imalat sanayiinin rekabet gücü ve AR-GE faaliyetlerinin Türkiye ekonomisine 

etkileri konusunda bilgiler verilmektedir. Son olarakta sorunlar ve çözüm önerileri 

belirtilerek, genel bir değerlendirme yapılmıştır. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

TOPLUMSAL GELiŞME SÜREÇLERi, BİLGİ TOPLUMU VE 

AR-GE'NİN ÖNEMİ, TANIMLAR VE KAVRAMLAR 

1- A- Bilgi Teknolojisi Ve Bilgi Toplumu 

1- Bilgi Teknolojisi 

3 

İnsanoğlu, dünya üzerinde yerleşik ve toplu yaşam biçimine geçmesinden bu 

tarafa dört toplumsal aşama geçirmiş olup, şu anda dördüncü aşamayı yaşamaktadır. 

İnsanlık tarihinin en uzun süren, ilk toplumsal aşaması; ilkel toplumdur. Bu toplum 

biçiminde insanlar küçük gruplar ve aşiretler halinde yaşamakta, avcılık ve balıkçılıkla 

yaşammı sürdürmekte idi; ancak, toplumun geneline yönelik bir üretim biçimi yoktur. 

İkinci toplumsal aşama ise, tarım toplumudur. İçinde yaşamakta olduğumuz toplumsal 

aşamanın ilk temelleri, tarım topluımı zamanında atıldığı kabul edilmektedir. İnsanlığın 

düşünce, bilim. politika, din ve ahlak yapısı bu dönemde şekillendirilmiş, üretim sitemleri 

hızla gelişmeye başlamıştır. Bunu takip eden dönemde. buhar makinesinin icadıyla da 

sanayi toplumu aşaması oıtaya çıkmıştır. 

Sanayi toplumu ile insanlığın yaşadığı yenilenme, değişim ve dönüşüm süreci; 

şimdilerde bilgi toplumuna dönüşümle yaşanmaktadır. Bilgi teknolojisinde oıtaya çıkan 

büyük gelişmelerin. insanlığı sanayi topluımından çok daha köklü değişim ve 

dönüşümlere uğratması beklenmektedir. 
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Bilgi teknolojisi sayesinde, insanlığın önünde yeni kapılar açılırken, toplum 

yapıları yeniden şekillenmekte ve yeni bir ekonomik gelişme ve yapılanma dönemi 

başlamış bulunmaktadır. Fakat, bilgi teknolojisindeki gelişmelerin ekonomik, politik, 

sosyal ve kültürel alanlarda ne şekilde değişimler yaratacağını bugünden tespit etmek 

oldukça zor olmaktadır. 

Bilgi toplumunun doğuşu, beraberinde bilgi teknolojisi ürünlerini de beraberinde 

ortaya çıkarmıştır. İlk olarak bilgi toplumunun doğuşuna bakacak olursak; Hüsnü Erkan 

"Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme" adlı kitabında, bilgi toplumunun doğuşunu şu 

şekilde belirtmiştir. "M. U. Porat, daha 1978'de ABD'nin bir "bilgi toplumu" olduğunu 

belirterek, şunları yazıyordu: "1967' de ABD sosyal hasılasının %24'ü bilgi-iletişim mal 

ve hizmetlerinin üretim, işleme ve dağıtımından kaynaklanıyordu... 1970' de çalışanların 

yaklaşık yarısı "bilgi işçisi" olarak adlandırılabilirdi ... Bunlar toplam işgücü gelirinin 

%53 'ünün üzerinde pay almaktadırlar." 1 

Bilgi sektörünün ürünü olan mallar arasında bilgisayar, iletişim ve elektronik 

araçlar, büro ve işyeri araçları, ölçü ve kontrol araçları, basın ve basılmış yayınlar ile 

hizmet sektöründe elektronik haberleşme, reklam,eğitim, iletişim geliştirme araştırmaları 

ve liizmetleri, kütüphanecilik, kısmen fınansman ve sigortacılık, danışmanlık ve araştırma

geliştirme (AR-GE) fırmaları yer alıyordu. Böylece bilgi sektöründe yer alan işletmeler 

yoluyla, 1977 yılıqda ABD milli gelirinin yaklaşık yarısı bu sektörden kaynaklanmaktaydı. 

Yeni oluşmakta olan bu döneme, Fritz Machlup ·'bilgi ekonomisi". Brzezinski 

··teknetronik çağ", Daniel Beli '·post-indüstriyer·. Peter F. Orueker "'Post Business 

Society" ve Porat "Bilgi Toplumu" adlarını vermişl~rdi 2 

1990'lı yıllara gelindiğinde ise Naisbitt ve Aburdene (I 990) yaşanan çağı, benzeri 

görülmemiş ekonomik olanaklar ve şaşırtıcı sı:vası gelişmeler ile kültürel yeniden 

Hüsnü ERKAN. ""Bilgi Toplıınııı ye Ekonomik Gelişme··. Tiirkiyr İ~ Bankası Kiiltiir Yayıııları. 
İstanbul. 1 IJlJ-l. s. 71 
2 Hüsnü ERKAN. s.7-+ 
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doğuştan dolayı 2000'li yıllara "büyük yönelimler" (Megatrends) çağı olarak adlandırdı. 

Bu yeni yönelimlerin temelinde "bilgi işlem" veya kısaca "bilişim teknolojisi" yatıyordu.~ 

Yeni olarak şekillenmeye başlayan bilgi toplumunun ve bilgi teknolojisinin itici 

gücünü ise, bilgisayarlar oluşturuyordu. Sanayi toplumuna geçişi, nasıl ki buharlı 

makineler üstlenmiş ise; bilgi toplumuna geçişi de bilgisayarlar gerçekleştirıniştir. 

Bilişim teknolojisini oluşturan diğer öğeler ise ana maddeler halinde şöyle 

sıralanmaktadır: Mikro Elektronik, Robotlar, İletişim Teknolojisi, Biyoteknoloji ve Yeni 

Malzeınelerdir. 

2- Bilgi Toplumu 

20. yüzyılın son çeyreğinde gelişmiş Batı ülkelerinde endüstri toplumunun 

özelliklerinden farklılıklar gösteren yeni bir yapılanma ortaya çıkınaya başlamıştır. Bu 

yeni yapılanınanın en önemli özelliği, hızlı teknolojik gelişmedir. Söz konusu dönemde 

bilgi birikimi öylesine hızlı gerçekleşmiştir ki, ı 950- ı 980 döneminde sağlanan bilgi 

birikimi, insanlığın başlangıcından ı 950 yılına kadar sağlanan bilgi birikimine eşittir. 4 

Böylesine hızlı bilgi birikiminin ardında yatan temel unsur, özellikle bilgisayar 

kullanımının yaygınlaşması ve iletişim-enformasyon alanındaki gelişmeler, kısacası bilişim 

teknolojisidir. Bu teknolojik yenilenme süreci sonucunda gelişmiş batı ülkelerinde ortaya 

çıkan toplum yapısı ''bilgi ekonomisi" ve "endüstri ötesi toplum" gibi kavramlarla 

anlatılınaya çalışılmıştır. Ülkemizde ise bu yeni toplum yapısına "bilgi toplumu" adı 

verilmiştir. 

"''' 

Aşağıdaki tabloda, bilgi toplumuyla, toplumsal gelişme sürecinde ortaya çıkan 

diğer temel toplum yapıları; teknoloji, ekonomi, sosval sistem, politik sistem ve 

paradigma açısından karşılaştırılmaktadır. 

' Hiisnii ERKAN ... Bilgi Topltıımı YC Ekonomik Gelişme··. Tiirli.iyl' h Bankası Kiiltiir Ya~ııılan. 
İst:ıııbııl. ı ')9-f. s 72 

-~ Mc\liit ÇETİNKAYA. Yaşar UYSAL. İsmail MAZGİT ... Tiirkiyc·dc Ar-ge ye Teknoloji Üretiminin 
'{;ıygıııl:ıştırılıııasıııd:ı Biitiinciil Makro-Mikro Etkileşim Modeli ... İstaııhııl Ticaret Odası Yayını. 
İstanbul. 1 <Jl).f. s. :; 
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TABLO L 1 : Dört Temel Toplumun Başlıca Özellikleri 

::]H':;:;,, , .. ·. ~1:;-fOP,I,il)M:H' ]·:·i:i:!:::::!:!:!·i:.;!·=·':::!: :i:}i·~:i:i:t!: :: TARThi:-iA!;j(I'"'m.Tn<. .,., .. 
uH:.~:n:· ı::··: ·•• 

TEKNOLOJİ 
Enerji: İnsan Enerjisi Doğal Enerji (insan. hayvan. rüzgar) 

Malzemeler: Hawan postu ve taşlar Yenilenebilir kaynaklar (ağaçlar. pamuk, yün) 

Araçlar: Asgari düıeyde kesme veya dövme İnsan kasının kullamını (kaldıraç ve vinçlt:r) veya doğal 
(Nonnal olarak taş yapımı) güçleri çalışır duruma getinne (yelken, su tleğinııeni) 

\)retim Yöntemi: Yok El sanatları 
Ulaşım Sistemi: Yürüme At. vagon, yelkenli gemi 

Haberleşme Konuşma El yazıını 
Sistemi: 
EKONOMİ • Toplayıcılık, avcılık, balıkçılık Kentli kentline yeterli ve atleıni merkeziyetçi bir 

~~}~<--= ekonomi, piyasa değeri olmayan temel yiyecek 

< .. matltlelerinin üretimine dm·alı ekonomik faaliyet 
Köy ekonomisi düzeyinde eınekte basit işbölümü: 
düzeyleri açıkça belirleıuniş sınırlı sayıda otorite 
(soylular, rahipler, askerler, köleler ve sertler) 
Ekonomide birincil kaynak: Toprak 

~~~~j<;ı~Jt'' Küçük gruplar veya aşiretler. Cinsel rolleriıı açıkça belidendiği hareketsiz büyük aile 
ve ailenin birincil güvenlik sistemi ( davanak) olması. 
Seçkinlerle sınırlı kalan eğitim 

POLİTİK(•····•···•· Aşiret yaşlılarımn ve şetin kuralları F eodalizın: Hukuk. din, sosval sımf ve politika doğumla 
SİSIEM:Ji>~ . çerçevesinde temel politik hirinı kazamlan otorite~•le (aristokratik kurallar) toprağın 

... ·· 
~""·_. - ~ olarak aşiret önemini belirlenıektedir. Temel politik birim verel 

. i;>· •.. topluluktur. 
Dünyanın taınmııen doğal şekliyle Merkezi düşünce: İlısanların üstün güçler (tanrı) din. 
gözleımıesi mistik görüş (astroloji) tarafından kontrol edildiği 

şeklindedir. Değer sistemi doğa~·la Uy 1ınıa 
Javanmaktadır 

KAYNAK : R CRA. WFORD. "'In the E ra of Human Capital'·. USA .. 199 L s:6'dan aktaran 
Hüsnü ERKAN. ""Bilgi Topluımı ve Ekonomik Gelişme"". Türki~·e İş Banliası Kültür Yayınları. 
İstanbuL 199+. s. 72-7+. 

Yukarıdaki dört temel toplumun özelliklerini gösteren tablo incelendiğinde, 

insanlık tarihinin geldiği aşamanın bilgi toplumu olduğu anlaşılmaktadır. Gerek tarım ve 

sanayi toplumlarının, gerekse bilgi toplumunun temelinde kendine özgü belli bir teknoloji 

ve teknolojik düzey yatmaktadır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte ve sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna geçişte en önemli unsur teknolojik gelişmedir 

Sanayi topluımından bilgi toplumuna geçişte, çok güçlü bir teknolojik dönüşüm 

gerçekleşmiştir. Aynı zamanda sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçış, tarım 

toplumundan sanayi toplumuna geçişle karşılaştırılamayacak kadar hızlıdır. 

Sanayi topluımından biln-i 
'=' toplumuna geçişle oı1ava çıkmış olan bilişim 

teknolojisindeki devrim, daha önceki sanayi devrimlerinden farklı olarak. yeniliklerin 

yaygmlaşması süresini ve değişim devrelerini gittikçe kısaltmıştır. Böylece temel 
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bilimlerdeki gelişmeler, kısa sürede uygulamaya aktanlmakta ve gelişme süreci hızla 

işlemektedir. Bu nedenle tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin tamamlanması 

yaklaşık yüz yıla yayılmışken, bilgi toplumuna geçişin daha ilk yirmi yılında bile çok 

yaygın etkileşimler ortaya çıkmıştır. 

TABLO ı ı Dört Temel Top umun Baş ıca Özellikleri (Tablo ı ı 'in Devamı) 
$:Al:'t)!.;Y:!T,OP.J!l1Mll':j:nt:t::::f:JH':!!i Jt;~::::':i:':'~ :: :'Hf:::; 'IBİLGİ ıont; .,,,,_, __ ,,_,_,,< '· . i ._,,,_ 

TEKNOLOJi 

Enerji: Fosil Yakıtlar (Petrol, kömür) 

Malzemeler: Yenileneınez kaynaklar (metal vb) 

Araçlar: Emeğin yerine geçen makineler 

(Jretim Yöntemi: Kunnak-ıııonte etmek ve birbirleriyle 
değiştirilebilir parcal ar 

Ulaşım Sistemi: Vapur, demiryolu, otomobil ve uçak 

Haberleşme Basın, TV 
sistemi: 

EK,ONOl\.11:,::c·. Ulusal düzeyde kitlevi Pazar ekonomisi temel 
. . . , . . . _ :"_ . . ekonomik faaliyet standartlaşınış maddi ınallar 

~cic-=~: c-,~.,~~'ş'-7-' üretimine dayaıuııaktadır; bwılar da üretim ve 
> tüketim olarak ayrılmaktadır. 

SOSYAL 
SİSTEM 

İşgücünün kannaşık dağılımı, sınırlı uzmanlık 
yeteneğine: standart çalışma kalıplarına ve 
bü\iik hiyerarşik kunımların değişik düz,~vdeki 
otoritelerinin birbirleriyle ayarlaıuııış 
ön:ıütleıunesine davanır. 

Birincil ka\1ıak, fiziki semıayedir. 

Cinsel rollerin farklılaştığı çekirdek aile 

Birincil derecedeki güvenlik (destek) sisıeıııi. 
ölümsüz kurıınılardır. 

Doğal (güneş, rüzgar), nükleer 

Yenilenebilir kaynaklar (Biyotekııoloj i), seramik 
veniden kullanını 
Aklı geliştirici makineler (Bilgisayarlar ve ilgili 
elektronik araçlar) 

Robotlar 

Uzav gemisi 

Elektronik araçlarla bireysel ileti~imin sınırsız 
genişlemesi 

Bütünleşmiş küresel ekonomi: Temel ekonomik 
faaliyet üretici ve tüketicileri daha çok birleştiren 
bilgi hizmetlerinin tedariki şeklindedir. 

Doğrudan çıkarlarını kanımaya yönelik üvelerden 
oluşan. küçük girişiınciliğin örgütleımıesi şeklinde 
bir yapılaşıııa, 

Birincil kaynaL insan serınavesidir 

Birevin merkezi konuında olduğu. deği~ik aile tipleri 

Cinsel işbölümünün benzeştiği. insani veteneği 
geliştinııeve ve insani kunıııılaşnıalurı sağhıvıcı 
roller. 

POLİTİK 
SİSTEM 

sosval değerler: Uygunluk, seçkinlik ve sınıf Sosyal değerlerde çe~itlilik. e~itlik. birevcilik. 
unsurlarıııı ön plana çıkannaktadır 

Yetişkiıılikte tamamlanan kİtlevi eğitim Eğitim birevselleştirilıniştir ve süreklidir 

Kapitalizm ve Markisiziııı: Hukuk, din. sosval 
sınıf ve politika serıııaye vatırımlarının 
mülkivet 1 e kontrolünü elinde bulunduranlar 
tarafından ~ekillendirilmiştir. 

Milli~·etçilik: Temsili hükümet veva 
diktatörlük şeklinde güçlü merkezi ulusal 
hükümet 

PARADİOMA BilimTemel i: Fizik. KimYa 

Merkezi dü~ünce; insan akıhetiııin. rekalıetçi 
bir dünva da. iidül ve ceza sistemi ile ras1·onel 
sosYal Yap ıl ı unıııılu h ir biçimde 
olu~tunılmasıııa hai!.lı oldui!.una iııaııılmı:;tır 

Küresel İşbirliği: Bilginin kontrolü ve ~alıipliği için 
ulııslarüstü iirgütlerin kunııııla~ması: 

Yerel vönetimler birincil (asli) vönetim birimi \"e 
katılıııKı demoknısi temel nonıı olmaktw.Jır. 

BilimTemel i: Kuantum elektroııiği. mokküler 
hinıloii. hi1oloji. çevresel biliıııkr 

Merkc·zi dü~üııce: İıısamıı Yetenek \'e ~eli~iıııiııiıı 
sürekli artma veteııeği: Değer sistemi: Kadına iiz~ü 
değerlerin öııe çıktığı bağımsız birevierden olu~~ııı 
ademi ıııı:rkeziYetı;i hir topluma Yönelmek tir. 

KAYNAK : R. CRAWFORD. "In the Era of Hıııııan Capitar·. USA.. 1 (JlJ I. s:Cı'dan aktar;ııı 
Hiisııii ERKAN. ··Bilgi Toplııııııı \"C Ekonomik Geli~;ıııc". Türkiye İş Bankası Kiiltiir Yayınları. İstanbul 
llJY-l. s.72-7-l. 
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Bilgi toplumu ile birlikte sanayınm yapısı, üretim sistemi, teknolojik gücün 

yeniden örgütlenınesi yanında aile, fırma, devlet ve eğitim gibi bir çok kurumlar, toplum 

katmanlarının örgütlenme biçimleri ve nitelikleri de değişime uğramakta; bazı kurumlar 

yok olurken, yeni kurumlar ortaya çıkmaktadır. Bu değişim ve dönüşümlerin temelinde 

ise jenerik teknolojilere dayalı teknolojik devrim yatmaktadır. Paradigma değişikliği 

olarak da tanımlanan bu teknoloji devrimi, diğer sanayi devrimlerinde olduğu gibi, sosyo

kültürel paradigmalarda önemli değişimlere yol açacaktır. 5 

Sanayileşmenin ilk ve ikinci aşamasında temel girdi maddi sermaye malları iken, 

üçüncü aşamada en önemli temel girdi bilgi ve nitelikli insan gücü olmaktadır. ilk sanayi 

devrimi zanaatkarı ucuz ve vasıfsız emekle ikame ettiyse, son sanayi devrimi düz işçiyi, 

makinayı, hatta bir kısım mühendis ve teknisyeni sanayi robotları ve bilgisayarlada ikame 

ederek, araştırıcı-tasarımcıları ve teknoloji üreten "sanayi eliti"ni üretim fonksiyonunun 

temel girdisi yapmaktadır. Bu durumda nitelikli beşeri sermayenin fiyatı, diğer üretim 

faktörü fiyatlarına göre artacaktır. Zira dünya ekonomisinin globalleşmesi ve sermaye 

birikiminin ulaştığı düzey sermayeyi kıt bir üretim faktöıi.i olmaktan çıkarabilecektir. Bu 

yapılanmaya uygun olarak teknolojik bilgi üretimi, diğer sanayi malları üretimine göre 

daha hızlı artış gösterecektir. Sanayileşmenin ikinci aşamasının ana çizgisi olan katı 

(inflexsibl) kitle üretim sistemi yerini "çok çeşit-az miktar'' bazında bilgisayarlara dayalı 

esnek üretim sistemine bırakmaktadır. Günümüzde marjinal gibi göıi.ilen bu sanayileşme 

paradigması, 2000'li yılların başında temel sanayi paradigması olabilecektir. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel alt sistemler ve paradigmalar açısından da her iki 

toplum arasında onaya çıkan farklılıkların kaynağı bir tarafta~ teknolojik gelişmenin 

boyutları olurken, diğer taraftan sözkonusu unsurlar da teknolojik gelişmeyi 

etkilemektedir. Bir başka deyişle bunlar arasında kümülatif (birikimli) nedensellik ilişkisi 

bulunmaktadır. Bu nedenle bilgi toplumunun gerektirdiği teknolojik düzeye ulaşmak için, 

aynı zamanda sosyal ve kültürel alt sistemlerin de aynı doğrultuda yapılanması 

gerekmektedir. 

5 McYliit ÇETİNhAY A. Yaşar UYSAL. İsıııail MAZGİT. ··Türkiye 'de Ar-ge Ye Teknoloji Üretiminin 
Yaygııılaştırılıııasında Biitüııcül Makro-Mikro Etkileşim Modeli". İstaııhul Ticaret Odası Yayım, 
isıanbııl.l 00--ı. s.~ 
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Toplums.al gelişme süreemın ulaştığı düzeyi ülkemiz açısından 

değerlendirdiğimizde, ulusal düzeydeki hedeflerimizi, bugüne kadar olduğu gibi, sanayi 

toplumu açısından değil, bilgi toplumunu dikkate alarak belirlemenin zorunluluğu açıktır. 

Zira toplumsal gelişmenin bugün ulaştığı noktada, sanayi toplumu hedefleri geride 

kalmıştır. Çağımızın gelişmiş ülkeleri bilgi toplumu yolunda hızla ilerlemekte ve başta 

sanayi olmak üzere bütün sektörlerini bu doğrultuda yapılandırmaktadır. Sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna dönüşümü gerçekleştiremeyen ülkeler ise, uluslararası 

sıralamada gerilerde kalmak durumundadır. Teknoloji ithalatı ise, bilgi toplumunu 

yaşamaya başlayan ülkeler ile uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek ve gerekli 

ekonomik gelişmeyi sağlamak açısından yetersizdir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, toplumsal gelişme sürecinin geldiği nokta, sanayı 

toplumundan bilgi toplumuna geçiştir. Bu dönüşümün temelinde yatan faktör ise bilişim, 

biyoteknoloji, nükleer enerji, uzay teknolojisi gibi gelişmiş ve yayılma/etkileme gücü 

yüksek teknolojiler yani jenerik teknolojilerdir. Dolayısıyla ülkemizde AR-GE ve 

teknoloji üretiminin yaygınlaştırılmasında temel hedef jenerik teknolojilerin üretilmesi 

zorunludur. 

B- İnsan ve Teknoloji ilişkisi 

Teknoloji üretimi ve AR-GE faaliyetleri. insan-Teknoloji ilişkilerini gündeme 

getirir. Teknolojinin yaşamına getirdiği yeniliklerin insan üzerinde etkileri, kişi ve 

toplumların sosyal değişimlerindeki rolü ve teknolojinin toplum için "iyi" ya da "kötü'" 

olduğu konusu daima tartışma konusu olmuştur. Özellikle son otuz yılda gündeme gelen 

çevre sorunları: bilhassa, hava, su ve toprak kirlilikleri, gürültü, asit yagmurları ve hemen 

her yaz şiddetlenen ozon tabakasının ineelmesi tartışmalarının arkasında; hızlı teknolojik 

gelişmelerin insan ve toplum yaşamını tehdit edici boyutları vardır. İnsanlık, )1aşamı 

kolaylaştırınası ve refahı arttırması beklenen teknoloji tarafından adeta yok edilmek 

durumunda mıdır'J Bu sorunun cevabı, uzun tartışmaların arasından ve kendiliğinden 

oı1aya çıkmaktadır: Teknoloji ve AR-GE, bize hem çevre ile uyumlu hem de ekonomik 

büyümeyi sürdürebilir yapan çözümleri de getirmektedir. 
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Bazı teknolojik buluşların insanlık tarihinde "kötü izler" bıraktığı bir gerçektir. 

Ancak, mevcut teknolojilerin getirdiği "kötii"leri, "iyi"ye dönüştürebilmeyi de sağlamak 

mümkündür ve bilim bunların yöntemlerini bulabilmektedir. Bu, AR-GE ile mümkün 

olabilmektedir. "Kötü"lerin "iyi"lere dönüştürülmesine en yakın örnek son yıllarda gelişen 

çevre teknolojileridir. Çevre sorunlarının getirdiği birçok olumsuzluğa karşılık, üretilen 

teknolojiler, AR-GE faaliyetleri desteğinde olmak üzere, yaşanabilir çevre konusunda 

olumlu ve ümit verici adımlar atılmasını sağlamaktadır. 

Teknolojik gelişmeler, günlük yaşamımızı ve tavırlarımızı büyük ölçüde 

değiştirmekte, evren yaşam ve insanlık anlayışlarımızda büyük değişikliklere yol açmakta, 

alı ş kaniıki arımızı etki! em ektedir. Ayrıca insanlık, teknolojinin nimetlerinden 

yaradanamayan milyarlarca insanı daha uzun süre gözardı edemez. 

Günümüzde, bilimin bir parçası olduğu "yerleşik kültür"le, bilimsel ve teknolojik 

gelişmenin getirdiği ''karşı kültür" arasında bir çatışma durumu bulunmaktadır. Yerieşik 

kültür binlerce yıldır neden, sonuç, mantık silsilesi, organizasyon ve analiz yolu ile 

yaşamın anlaşılması ve yönlendirilmesini rasyonel bir şekilde açıklamaya çalışmıştır. 

Böylece irrasyonel krallıklar yerine parlamenter demokrasiler kurulabilmiş, çağdaş adalet 

kavramı gelişmiş, fabrikalarda işbölümü, üretim hattı, yönetim metotJi:ırı ve nihayet 

bilgisayar kontrollü otomasyon aşamaları ile üretim rasyonelleşmiş, büyük ölçekli fırma 

organizasyonları gelişebilmiştir. Karşı kültür. her şeyin daha "iyisini" savunurken normlar 

getirmekte belirsiz kalabilir ve böylece, normları daha belirli olan yerleşik kültürle çatışma 

oı1aya çıkar. 

Kaldı ki, teknolojinin nimetlerinden hemen ve alabildiğine yararlanabilen 

toplumlarda bile, bir eşitsizlik olduğu göze çarpmaktadır. Hatta bu ülkeler insanlarının 

hepsinin teknolojiyi tam olarak anlayabildiği söylenemez. Bir çok insan teknolojinin 

yöntem. temel kavram ve anlamını tam kavrayamaınaktadırlar. Dolayısı ile toplumların 

bilimin yüzeysel yönlerinin ötesinde daha deı in bir anlayışa ihtiyaçları vardır. 

~ 0·-~ı,~l'f"~''' 
~- ~-<"~"-~·~r~·nPn.-
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Bilim ancak uygulayıcılar, kullanıcılar, diğer insanlar tarafından yeterince 

anlaşıldığında daha güzel bir yaşama katkıda bulunabilecektir. Bu anlam ile eğitim, her 

kadeınede, ilköğretimden üniversiteye ve üniversite sonrası aşamaları ile, insanların 

sorunlarına bilimsel, insancıl ve hassas bir şekilde yaklaşınalarını sağlayacak anahtar rolü 

oynamaktadır. 

Bu eğitim, birinci sınıf bilimsel anlayış ve yeni teknolojilerin üretilınelerine yol 

açacak nitelikte olmalıdır. Yeni buluşları ve sorgulama yöntemlerini sağlayacak anlayışı 

getirmelidir. Olayları parçalarına ayırarak, bir tek olayı oluşturan bir çok unsur arasındaki 

bağlantıları keşfederek düşünmek yeteneğini, yani "analitik düşünce" yeteneğini 

vermelidir. Aksi taktirde kişi "toptancı hükümler" verıneye ve bunların arkasına 

sığınınaya başlayacaktır. 

II- A- AR-GE ve Teknoloji Üretiminin Önemi 

Günümüzde işl.etınelerin üretim, pazarlaına, finansman, muhasebe gibi temel 

işlevlerinin arasına AR-GE'de katılmıştır. Tüm modern üretim etkinliklerinin arkasında, 

ama temel etkinliklerle organik bir bağ içinde bütünleşik AR-GE çalışınaları 

bulunmaktadır. "AR-GE etkinliğini klasik İCAT sürecinden ayıran temel özelliklerinden 

biri, modern anlamda endüstriyel araştırmanın, bir fabrika disiplini içindeki laboratuar ve 

diğer araştırma atölyelerinin kontrollü ve programlı biçimde belirlenmiş ürün ve üretim 

teknolojilerini geliştirmek ve yaratmak için, çok disiplinli ve çok amaçlı kollektif bir 

etkinlik olmasıdır. "6 "En ucuz teknoloji üretilen teknolojidir" görüşü, transferi n bilgiye 

dayalı egemenliğine ve ekonomik yüküne katianınamak adına doğru bir varsayımdır. 

Diğer bir de§işle, teknoloji transferi~ teknolujik geri kalmışlığın ve bilgisizliğin vergisi ya 

da cezasıdır. 

Teknoloji üretimini gerçekleştirmek ise, doğrudan doğruya AR-GE'yle ilgili bir 

durumdur. Araştırmalar bilimin de temelini oluşturmaktadır. Yeni bir teknoloji üretmek, 

fikir a~amasından başlayarak. pazara sürümüne kadar tüm aşamalarda orijinal olmak 

durumundadır. Orijinal koşulların iyi bir dü~ünce. fikir. teknik donanım, deney ve test 
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laboratuarları gibi bir çok altyapı ögesine gereksinimi vardır. Bu koşullara sahip 

olamayan bir işletme ya da ülkenin teknoloji üretebilmesi son derece güçtür. 

Dünya ülkeleri arasında geri kalmamak için de belli bir teknolojiyi alarak, ya 

taklit ederek kötü kopyalar yapmak, ya da üzerinde biraz çalışarak uyarlama yapmak 

yoluna gidilmektedir. Ancak, ülke için doğru ve uygun teknolojiyi satın almak ve 

uyarlamak için bile belli bir bilgi düzeyine sahip olmak gerektiği unutulmamalıdır. 7 

Yukarıda dile getirilen durumun yetişmiş insangücü potansiyeli ve eğitimin genel 

yapısı ile ilgili olduğu açıktır. Teknoloji üretmek herşeyden önce bir araştırma geleneği ve 

özgür düşünme alışkanlığı ve eğitimini gerektirir. Ülkelerin sahip olduğu bilim sistemleri, 

araştırma yapma ve teknoloji üretme konusundaki etkinliklerini ve başarısını belirlediği 

gibi, diğer tarafdan ekonomik, sosyal ve eğitim yapısını dolayısıyla yaşam kalitesiyle 

davranış kalıplarını da etkilemektedir. 

Bilim ve teknoloji üretimi sadece ekonominin değil, günümüz kültürünün de 

karakteristik niteliği durumuna gelmiştir. Çünkü "bilimin gelişmesi tamamen ekonomik 

katkılarla sağlanacak bir şey değildir ve yüzlerce yıllık bilim geleneği olan ülkelerde böyle 

bir ortamın yaratılmasında politik ve kültürel çevrenin büyük bir etkisini görmek 

mümkündür."' 8 

Gelişmiş ülkelerde oı1aya çıkan aşırı uzmaniaşmanın getirdiği çok farklı buluşlar, 

ancak yeni ve yaratıcı sentezler sayesinde ve bütünleşik bir anlayışla bir araya 

getirilebilmektedir Aritmetik diziyle artan buluşların. neredeyse geometrik diziyle 

çoğalan uygulama alanları tüm dünyayı sarnıaktadır. Buluş bolluğu içinde bilgiyi işleyen. 

depolayan ve kullanan ülkeler. buluşları ticarileştirerek toplumlarının refahını biraz daha 

,, E rgun TÜRKC'AN. ··Teknolojinin Ekonomi Polit i ği··. A. T.İ.A. Yayııı No: 1) I. Ankara. llJX I. s. llJ7-
(lJX 

Mııaucz BABACAN. "Türkiye 'de Araştırıııa-Geliştirıııe. Teknoloji Üretimi Nasıl Yaygııılaştınlabilir 
·r· İstaıılıul Ticaret Odası. İstanbul. llJlJ-1. s. X 
s Cuınlıııriyet Gazetesi. "Diinya Bil i ın Raporu: Dılııya ·da Bilimin Dıırııııııı \C Bilimdeki Eğiliıııkr ... 
Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi. lJ Nisan llJlJ-1. Sayı: 3CıX. s. X 
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artırmayı, ekonomilerini güçlendirmeyi ve dünya ülkeleri arasında daha fazla politik erk 

sahibi olmayı hedeflemişlerdir. 

Her yeni teknoloji karşısında hemen eskirnek zorunda kalan bir önceki teknoloji, 

henüz bu aşamaya gelememiş ülkelere pazarlanabilmektedir. Teknolojinin ulusal 

olmaması durumunda, transfer edilen teknolojinin özellikle ulusal kültür üzerinde değişim 

etkisi yapacağı açıktT 

Teknolojiyi alan toplumun yeniliğe eğilim derecesi ve uyum yeteneği her zaman 

aynı olamayacağından, direnme; yabancılaşma ya da tümüyle uyum sağlama tepkilerinden 

biriyle-birkaçıyla karşılaşılması beklenen bir sonuçtur. Bu nedenle teknoloji seçiminde 

uygun olanın aktarılması önemli bir sorundur. En uygun teknoloji ulusal ve yerli alanıdır. 

Çünkü o toplumun içinden, kaynağından ve süzgecinden geçerek üretilmiştir. 9 

Toplumların kendi yerli teknolojilerini üretmesi için desteklenmesi üniversitelerin 

ve firmaların olduğu kadar, devletin de sorumluluğu altındadır. Günümüzün rekabetçi 

piyasa şartlarında üretimin uluslararası bir hale gelmiş olması, devletlerin ve kuruluşların 

prestijlerini etkileyen bir konuma gelmiştir. Gerek araştırma, gerekse uygulama kurum ve 

kuruluşlarının değişik düzen ve platformlar içinde desteklenmesi, sonuçta bir toplam 

teknoloji üretimini sağlayacaktır. Devlet, özel sektörün karlı bulmadığı için yatırım 

yapmadığı temel araştırma ve geliştirme alanlarına girerek, özel sektörün finansal 

gücünün yetersiz kaldığı büyük projeleri gerçekleştirerek itici ve sürükleyici bir rol alır. 

Bu rol ise çağdaş dünya da devletin yeni rolü olarak da algılanmaktadır. 

tB- AR-GE Tamm ve Kavramlan 

AR-GE. bilimsel. teknolojik. endüstriyel gelişme kavramları. aynı gerçeğin hırklı 

yüzlerinin ifadesi olarak değerlendirilebilir. Dünyayı anlamayı kendisine amaç edinen 

bilim; bunun uygulaması olan teknolojik gelişme ve bunların sonuçlarını üretim sürecinde 

kullanan endüstriyel gelişme. büyük ölçüde AR-GE'ye bağlıdır. 

" Mıı:ızzez BABA C AN:·Tiirkiyc "de Araştırına-Gcliştirıııc. Teknoloji Üretimi Nasıl Yaygınlaştırılabilir 
·r· İstarıimi Ticaret Odası. İsatnbııl. llJlJ..ı. s. X-lJ 
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Çalışmanın bundan sonraki kısmında sık sık kullanılacak olan temel terimler 

kavramsal bir yaklaşımla ele alınarak, bu terimiere yüklenen anlamların tanıınlarla 

belirlenmesine çalışılacaktır. Bu kapsaında ilk olarak Araştırma, Geliştirme, Yeni! ik, 

Teknoloji ve Patent kavramaları ele alınacaktır. 

1- Araştn·ma (Research) 

Başlangıç noktası insanların entelektüel meraklarıyla ve toplumsal 

gereksinimleriyle yakından ilgili olan, endüstri devrimiyle sonuçlarından üretim sürecinde 

artan bir şekilde yararlanılan AR-GE, "bilimsel teknik bilgi birikimini artırmak amauyla 

sistematik bir temele dayalı olarak yiiriitiilen yarat1cz çaba ve bilgi birikiminin yeni 

uygulamalarda kullanımı" şeklinde tanımlanmaktadırıo 

2- Geliştirme (Development) 

Geliştirme, temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarını kullanarak uygulamada 

daha iyi malzemeler, mamuller, sistemler, üretim süreçleri ve hizmetler elde etmeyi 

amaçlayan, ancak yeni bir buluşun söz konusu olmadığı, araştırma ile üretim faaliyetleri 

arasında köprü görevi gören çalışmal ardır. ı ı Geliştirmeyi teknoloji ileri etme, ürün 

geliştirme, test ve değerlendirme gibi üç ayrı şekilde ele alabiliriz. Teknoloji ileri etme, bir 

soruna bulunan yeni bir çözümün anlaşıla bilinir ve makul olduğunu göstermeye yönelik 

çalışmalardır. Bu çözüm yeni bir teknik yaklaşımı; eski bir yaklaşımdan daha yüksek 

kapasite sağlamayı içerebilir. Teknoloji ilerleterek işleyen, fakat belki de uygulamaya 

konulamayacak nitelikte bir donanım elde edilebilir. Üıiin geliştirme, geniş ölçüde 

uygulamaya hazır ve ticari değere sahip bir çözüm elde etmeye yönelik donanım ya da 
;j,' 

yazılım olabilir. Bu aşamada geliştirme sonucunun hatalardan arındırılmış, kullanıını 

sırasında müşterileri tarafından doyurucu bir düzeyi yakalamış olması beklenir. Test ve 

değerlendirme. bir ürünün. çalışına ortamındaki beliı1ilen koşullar altındaki performansını 

belirlemeye yönelik bir mühendislik çalışması olup. simülasyon yoluyla ve gerçek 

ı" TÜGİAD ··2ooıni ·y ıliara Doğru Türkiye ·nin Önde Ci den Sorunlarına Yaklaşımlar : XIV- () ııin~rsite 
Sanayi İşbirliği ,·c Araştırma Geliştirme ... TiirJ,j~"l' Gen~· hallarnları Dcrnc~i Yayını. İstanbul. ı')%. 
S. ~ 

ı ı İsınet MUCUK ... Modern İşlctmecilik ... Dcr Ya~·ıııJarı. İstanbul. ı <JX7. s. 20:1. 



ıs 

ortamında gerçekleştirilebilir. ı ı Her ne kadar birlikte kullanılmaları alışkanlık haline 

gelmiş olsa da Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) arasında çok zayıf bir ilişki bulunması, 

insanlara şaşırtıcı gelmektedir. Araştırmalar yoluyla elde edilen ve araştırma konusuyla 

ilgili bilgilerin, geliştirme yoluyla da sorunların daha etkin bir şekilde çözülebileceği fikri, 

makina, kimya ve elektrik mühendislerinin bilimsel buluşlardan yararlanmak suretiyle 

işlerini daha etkin ve verimli yapmaya başladıkları I 9. Yüzyılın başlarına kadar 

dayanmaktadır. Genel anlamda araştırmanın bilimi, geliştirmenin ise mühendisliği temsil 

ettiği söylenebilir. Bilimin amacı, evreni gerçekler, ilkeler ve yöntemlerle anlamak, 

mühendisliğin amacı ise doğadaki maddelerin özellikleriyle enerji kaynaklarının insana 

faydalı hale getirilmesi sürecini gerçekleştirmektiL 

Yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi, tasarımı, prototipinin 

hazırlanması, seri üretime geçiş ve malın pazarlanması hem birbirini izleyen, hem de 

yoğun bilgi akımı gerektirdiğinden içiçe girmiş çalışmalardır. Geliştirme çalışmasının 

devamında ortaya çıkan diğer bir kavram ise yeniliktir. 

3- Yenilik (Innovation) 

Günümüzde bilim ve teknolojide yetkin olmak yalnızca "bilim ve teknoloji 

üretme" yetkinliği anlamına gelmemektedir. .Şir ulus ya da bölgesel ittifak, üretilen bilim 

ve teknolojiyi, bir başka deyişle, bilimsel ve teknolojik araştırmalar sonucu ortaya konan 

bulguları, ekonomik ve toplumsal bir faydaya hızla dönüştürebilme becerisine de sahipse, 

ancak o zaman, dünya pazarlarında rekabet üstünlüğüne sahip olabilmektedir. 

Bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal bir faydaya dönüştürebilme becerisi, 

bugün, genel olarak., inovasyon (yenilik/yeni.Je(n)me) becerisi ya da yetkinliği olarak 

anılmaktadır. 13 OECD literatürüne göre, yenilik (inovasyon), süreç olarak, bir fikri 

pazarlanabilir bir ürün ya da bir hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım 

yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi ifade eder. Ancak 

ı: A. Nejat İNCE. ··sanayide Araştırma \"C Gcliştirıııcnin Gclcccği··. Sava~ Ya~·ınları. İstanbul. ı '.JXlJ. s. 
(ı 

L' TÜBiTAK (Türkiye Bilimsel ,·c Teknik Araştırma Kıınıııııı) ··ı-.:.aıııu Araştırıııa-Gcliştirıne (AR-GE) 
Kunıluşları. Bilgi Dcrlcıııc-Değerlcndirıııc Çalışın;ısı ... TÜBİTAK BTP 97/02 .. Ankara. Maı1 l'J'J7. 
s.5 
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aynı sözcük, bu dönüştürme süreci sonunda ortaya konan, pazarlanabilir, yenı ya da 

geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmeti de anlatır. Verilen bu tanımda, dikkati çeken 

nokta, gerek süreç gerekse sonuç açısından, "pazarlanabilirlik" üzerindeki vurgulamadır. 

Yaratılan yenilik artımsal da olabilir; köklü de; ama koşul pazarlanabilir olmasıdır. 14 

Geliştirme çalışmalarının yatırım ve ticarileştirmeye dönüştürülmesiyle de ortaya 

yenilikler çıkmaktadır. Yeniliğin ortaya çıkınası için ise üç temel aşamanın g~rçekleşmesi 

gereklidir. Yenilik piramidi olarak isimlendirilen bu aşamalar bütünü Şekil I. I' de 

gösterilmektedir. 

Şekil 1.1 :Yenilik Pirarnidi 

Bilgi, Dene)·im 

ve Yatırım 

Ortak araştırma 

Hükümet destekli 

lahonıtuarlar 

Ü niYeı·site 

araştınnaları 

TİCARİLEŞTİRME 

GELİŞTİRME 

ARAŞTIRMA 

Kaynak : Rustam LULKAKA "'Managcment Development for Technology Incubators/Parks". 
SPO/UNFSTD Semi~ar. March 1990. s. ~'den aktaran 
Muazzez BABACAN "Türkiye'de Araştırına-Geliştirıııe. Teknoloji Üretimi Nasıl 
Yaygııılaştırılabilir T İstanhııl Ticarct.Odası. İstanbuL 1994. s. R-9 

14 TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ye Teknik Araştırma Kunııııu) "'Kamu Araştırma-Geliştirme (AR-GE) 
Kunılıışları. Bilgi Dcrlcıııc-Dcğcrlcııdirıııe Çalışııwsı". TÜBİTAK BTP 97/112 .. Ankara. Mart 1997. 
s.5 
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4- Teknoloji (Technology) 

Belli amaçlara ve doğaya egemen olmak ıçın kullanılan araç olarak 

tanımlayabileceğimiz teknolojiyi işlevleri ve etki alanı bakımından farklı meslek grupları 

kendi açılarından teknolojiyi farklı biçimlerde tanımlamaktadırlar. 

Teknoloji bilimsel bilgi birikiminin endüstriyel üretime yöneltilmiş bölümü, ya da 

bilimin endüstriyel alanlardaki uygulanışı olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle 

"sistematik üretim bilgisini, üretim için kullanılan tüm araç ve gereçler ile, o üretimi 

gerçekleştiren insan gücünü kapsayan dinamik bir olgu"dur. 15 

Bugün içinde yaşamakta olduğumuz bilgi toplumunun belirleyicisi, üretim 

sistemlerinin ve iş sürecinin dayandığı teknoloji tabanındaki köklü değişimdir. Teknoloji 

tabanındaki değişimle birlikte üretim yapısının bilim ve teknoloji içeriği de artış 

göstermektedir. 

Teknoloji, kol gücünü bütünüyle, beyin gücünü de kısmen ikame eden, üretim 

araçları, hammadde, enerji gibi diğer üretim faktörlerini de değişime uğratan bir itici güç 

olmakta ve bu niteliğiyle üretim faktörleri arasında önemi giderek artmaktadır. Bilim ve 

teknoloji sayesinde daha az enerji tüketerek daha çok üretim yapılabilmekte, toplumun 

ekonomik gelişmesini sürdürebilmektedir. ır, 

İster sanayi öncesi toplumdan sanayi toplumuna geçiş, isterse sanayi toplumundan 

bilgi toplumuna geçiş olsun; kalkınmanın ve ekonomik refahın bedeli, kültür 

değişikliğidir. Teknoloji de, toplumların mevcut kültürünü değiştirerek ve ekonomik 

reü1hını antırarak iki yönden topluma erki etmektedir. Görüldüğü gibi teknolojik 

gelişmeler toplumları her yönden etkilemektedir. Bilimsel yöntemlerle ve araştırınaya 

day'alı olarak elde edilen teknoloji gücüne sahip olamayan toplumlar. teknolojiyi üretmiş 

ı.< Ci ii! ser '{ILDIRIM. ··Tiirkiyc "de Teknoloji Transferi .. 1 <JX7 Sana~ i Kongresi Bileliri leri. l)-15 Kasım 
]lJX7. Tl\11\108 l\1ak 1\Iiih. Oda .. Ankara. 1 <JX7. s . .f7<J 
1
'' Tosıııı TERZİOGLLJ. (TÜBİTAK Başkam): ··Bilim. Teknoloji \C Saııayilcşnıc Üzerine Notlar ... ll. 

Sanayi Şıırası. 15-Hı Hazinın 1995, San. Vl' Tic. Bak. Yayını. Ankara. I<J<J:'i. s. -+1 
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olan başka kaynaklardan lisans anlaşmaları ve yabancı yatırımlar yoluyla ancak, kendi 

ülkelerine aktarabilmektedirler. 

5- Patent 

Tarım dahil sanayinin her hangi bir alanında uygulanabilen yeni buluşlara verilen 

belge, patentin kısa tanımını dır. 17 Genelde uygulamalı araştırma sırasında ondan bir 

ekçnomik kazanç bekleyen kişi ya da kurumlarca finanse edilen buluş ya da bilgiler patent 

konusu olabilmektedir. Patent sistemi, icat aşamasında olduğu gibi icadı geliştirene ve 

onu ekonomik bir mal haline getiren imalatçıya monopal hakkı verir. ıs 

Sanayide uygulanabilir her çeşit yeni buluş patent korumasına girmektedir. 

Örneğin,. makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemler ile her çeşit üretim 

usulleri patent korumasının kapsamındadır. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik 

metotları, zihni faaliyet ile ilgili ticari, mali ve ekonomik konular, şans oyunları, edebiyat 

ve sanat eserleri, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı buluşlar gibi konular patent 

koruması dışında kalmaktadır. Patent sistemi, araştırma ve buluşları teşvik etmek 

suretiyle, teknolojik gelişmeye yardım etmektedir. Aynı zamanda patent buluş sahibine 

ekonomik haklar sağlayarak toplumun buluşundan yararlanmasına da aracı olmaktadır. 

C- AR-GE'de Destekleyici Kavramlar 

Çalışmanın bir önceki bölümünde AR-GE konusuyla doğrudan ilgili olan 

kavramlar kısaca anlatılmıştı. Bu kısımda ise AR-GE konusuyla ve yapısıyla ilgili olarak 

yukarıdaki terimiere ek anlamlar kazandıran daha spesifik kavramlar kısaca 

tanımlanacaktır. 

1- Temel Araştırma 

Bu tür araştırmalar hiç bir ticari kaygı taşımaksızın, bilim adamlarının entelektüel 

meraklarını tatmin etmek. bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla yapılmış 

1
- M. Kaaıı DERİCİOGLLJ. ··Patcııt. Marka \"C Eııdiistriyd Tasarım Haklarıııııı Konııııııası·· Seminer 
Notları. Ankara. Kasım 19%. s.<ı 
1

' Cihan DURA. ··Bilgi Toplumu··. h:iiltiir Bakaıılı;lı/12-U. Ankara. 1990. s.l.'<ı 
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olan çalışmalardır. Evreni ve evrendeki yasaları anlamaya yönelik bu araştırmaların 

sonucunda elde edilen bilgilerden, genel bazı yasalara ulaşılmaya çalışılır. 19 

Temel araştırmalar, belirli bir uygulama alanında, genelde kullanım aracı 

gözetilmeksizin, olgular ve gözlenebilir olayların gerisindeki temel nedenler hakkında 

yeni bilgiler elde etmeyi amaçlayan daha çok deneysel ve kuramsal çalışmadır. Şekil 

1.2' de Temel araştırma ile Uygulamalı araştırma arasındaki ilişki gösterilmiştir. 

Şekil 1.2 : Temel ve Uygulamalı Araştırma ilişkisi 

Olası yeııil~·· ·. ··· 
ve buluŞlara 
sistematik .... 
yaklaşım 

araştırma 

veticari 
iyileştirmeler 

~'ii~~~i~~~~~ 
:-;:""'·~~ .,..:..- ~ .... ' ·· ... ,...... . ... - .·.~ .... 

Yapılabilir projelerin etüdü ve seçimi · 

Ka~·nıtk : Josehp BATTY: .. Accounting for Researclı and Development ... Second Edition, Gower Pulıl. 
19~lS. s. 17.den aktanın Muazzez BABACAN .. Türkiye·de Araştırına-Geliştirıne. Teknoloji Üretimi 
Nasıl Yaygııılaştırılabilir T İstanbul Ticaret Odası. İstanbul. 100-L s. 13 

2- Uygulamalı Araştırma 

Büyük ölçüde temel araştırmaların sonuçlarından faydalanılarak yapılan. 

uygulamada karşılaşılan problemierin çözümüne yönelik. ürünler ve üretim süreçleri 

üzerinde yapılan bilimsel ve teknolojik bilgilerin elde edilmesini sağlayan araştırmalardır 
20 Peter Drucker, uygulaı~1aya yönelik araştırmalan "teknolojiye yönelik" olmaktan çok 

"ticarete yönelik" olarak kabul etmektedir. Bilhassa Japonların teknolojik atılımının ve 

1
q TÜGİAD (Tiirki~·e Genç İşadamları Denıeği) "'2000'li Yıllara Doğnı Türkiye'nin Önde Gelen 
Sonıniarına 'ı .. aklaşınılar : XIV- Üni\'crsite Sanayi İşbirliği ve Araştırma Geliştirme ... İstanbul. Ocak 
19%. s.3 
c" TÜGİAD s..ı 
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ekonomik gelişmişliğinin arkasında ticarete yönelik araştırmalara ağırlık vermeleri 

gösterilmektedir. 

3- Deneysel Geliştirme 

Araştırma ve uygulama deneyiminden kazanılmış mevcut bilgilerden yenı 

malzeme, ürün ve araçlar üretmek yeni süreçler, sitemler ve hizmetler kurmak veya 

mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmalardır. 2 ı 

4- Jenerik Teknoloji 

Geniş bir alanı kapsayan ürün ve proseslere uygulama potansiyeli olan ancak ticari 

uygulamaya geçilebilmesi bir miktar daha uygulamalı AR-GE'ye ihtiyaç gösteren, bir 

kavram, komponent veya proses veya bir miktar daha temel bilimsel araştırınayı 

gerektiren bilimsel fenomen olarak tanımlanmaktadır. 22 

Jenerik teknoloji araştırmaları, teknolojik araştırmaların ilk safhasını 

oluşturmaktadır. Ticari amaçla yapılan bir araştırma ve geliştirme faaliyetidir. Jenerik 

araştırmalar, bilimsel araştırmalardan farklı olarak pazarlanabilir bir ürün süreci 

geliştirmeyi bedetleyen sürecin ilk adımını oluştunırlar. Jenerik teknoloji araştırmalarının 

yatırım maliyeti'genelde düşüktür. Ama bu _jenerik teknoloji geliştirme faaliyetleri ve bu 

faaliyetlere ayrılacak mali kaynaklar çok önemlidir. Çünkü bu saflıanın daha sonraki 

satlıalara etkisi çok fazladır. Bu faaliyetler, özellikle daha ileri AR-GE faaliyetleri ve 

pazarlama kararlarının zamanlamasında en kritik etkiyi yapar. 

Bu sat1ıada pazarlara, pazar büyükliiklerine ve pazara girme zamanlarına ilişkin 

belirsizlikler yoğun olduğundan, firmaların jenerik teknolojilere yatırım yapma eğilimleri 

düşüktür. Ancak laboratuar prototipinin ba~arıyla ortaya çıkışından sonra yukarıda sözü 

edilen belirsizlikler de azalacağından. fırmalar sınai mülkiyet hakkı kazandıracak daha 

ileri AR-GE faali~retlerine kaynak ayırmaktaclırlar. 

:ı Alunet ÖZTÜRK. ··Türkiye· deki AR-GE Faaliyetleri \'e Bunların Sanayiye Yansuııa Potansiyeli··. 
San. V ı: Tic. Bak. Çalı~ına Rapo nı. Aıık;ıra. 1 ')')5. s.~ 

:: Alunet ÖZTÜRK. s . .ı 
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Jenerik teknolojiterin kriterlerini ortaya koyması açısından, aşağıda Japonya'daki 

jenerik teknoloji kriterleri sıralanmıştır. 

1. Üretilme potansiyeli 

2. Yüksek teknik risk 

3. Yeterli pazar potansiyeli 

4. Ekonomik gelişmeye büyük ve yaygın katkı potansiyeli23 

5- lnfrateknoloj i ler 

Ekonomik faaliyetlerin üç temel safhasını oluşturan AR-GE, üretim ve pazarlama 

aşamaları infrateknolojiler tarafından desteklenir. İnfrateknolojiler ise üç grupta 

toplanmaktadır. Bunlar: 

Bilimsel ve Teknolojik Veriler: Herkesin kullanımına açık olan çeşitli bilimsel 

bulgu ve mühendislik bilgisi, ölçüm teknolojileri ve standartlardan oluşur. 

Ölcme ve Test yöntemleri: Kalite güvenliğini ve süreç kontrolunu sağlayan her 

türlü ölçme yöntem ve tekniğidir. 

Bilgi Birikimi ve Teknikler: Sınai teknolojilerin organizasyonunu ve etkin biçimde 

kullanımını sağlayan, süreç ve kontrol modelleridir.Z4 

6- Rekabet Öncesi Teknoloji 

Geliştirilen teknolojinin ticari potansiyelinin incelenmeye başlanılmasından sonra, 

varolan teknik belirsizliklerin yeterli ölçüde giderildiği ve ticari amaçlı belirli bir prototİp 

geliştirilmesi aşamasına kadar olan faaliyetler bütününün tanımlanmasıdır. 

Rekabet öncesi teknolojiler ile jenerik teknolojilerin ortak özellikleri ıse 

~unlardır ~' 

• Bilim \'e AR-GE yoğundurlar. 

• Ekonominin tüm sektörlerine nüfuz eder ve yay·ılırlar, 

2
' Niikcı YETiŞ. "İnsan_l!ücü Teknoloji Rekabet Perspektifinde Strat~jik Sanayi Politikalanııın ('iziıııi \C 

Uygııl;ııııııası··. Il. Sanayi Şıırası Raporu, Sarı. Vl' Tic. Bak Yayıııı. Ankara. [lJlJ:'i. s.Cı:'i 

:ı Nükcı \'ETİŞ. s Cı) 
25 TOBiTAK. "Rekabet Öncesi Araşıınna". Ank;ır;ı. Mart [l)lJ.f s.X 
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• Sosyo ekonomik gelişme ve katma değer yaratmada öncülük ederler, 

• Rekabet gücü açısında stratejik önem haizdirler, 

• Tüm ürün ve proseslerde aşama meydana getirirler. 

7- Destekleyici Teknoloji 

Kapsamı itibariyle, tüm temel bilimsel, uygulanıalı ve teknolojik AR-GE 

faaliyetleri ile pazarlama ve ürün satış faaliyetlerine temel teşkil eden ölçme ve 

kalibrasyon teknikleri, ürün standartları, teknolojik kodlama, standart referans verilerinin 

bulunmasına, derlenmesine, hazırlanmasına ve geliştirilmesine ilişkin hizmet ve 

teknolojilere destekleyici teknolojiler denir. 

8- Rekabet Öncesi Araştırma 

Herhangi bir sanayi alanında faaliyet gösteren rakip firmaların üretim aşamasına 

gelmeden önce kaynaklarını bir araya getirip, beraberce yürüttükleri araştırma çalışmaları 

teknoloji literatüründe rekabet öncesi araştırma başlığı altında toplanmaktadır. Teknoloji 

stratejisi olduğu kadar, endüstriyel ve toplumsal bir politika olarak da nitelendirilebilen bu 

gelişme, tüm dünyada giderek daha fazla ilgi çekmektedir. 26 

Rekabet öncesi araştırma ekonomi ve sanayi tarihinde ilk defa 1 900 yıllar 

öncesinde A.BD.de ve 1920'den öncede İngiltere'de görülmüştür. 27 Bilhassa Il. Dünya 

savaşı 'ndan sonra. Japonya' daki firmalar arasında yarıiletkenler, bilgisayarlar ve diğer 

sanayi dallarında kun.ılan başarılı AR-GE ortaklıkları, ABD ve Avn.ıpa 'nın, böylesi 

stratejik bir alternatitle ~~eniden ilgilenmesine yol açmıştır. Dünya pazarlarındaki rekabet 

gücünü kaybetmek istemeyen ABD. I 984 yılında, firmaların kar amacıyla, 'oı1ak AR-GE 

çalışmaları yürütmesini yasal hale getiren \JCRA 'yı (Natinonal Cooperative Reseaı·ch 

Act) kongreden geçmiştir. Bu tarihten iribaren rekabet öncesi araştırma-geliştirme 

> TiJBİTAK '"R~kabt.::t ()ncesi Araştırma -Derleme-·· Bil. Vt.· Tck. Str. Ve Pol. (al~. TÜBİTAK.BTP 
'J.ı/0 I. Ankara. Man llJ'J.ı. s. 7 
=· D.K. SINHA and M.A. CUSUMANO '"Coıııplemcntary Rcsoıırces ans Cooper:ıtİ\"e Researclı: A 
Model or Research Joint Yentııres Among Coıııpctitors··. Maııa~cıncııt Scicııcc. Yol:37. No:'J. 
Scptcıııber llJl) I. s.<ılJ 



oıiaklıklarının sayısı hızla artmış, böylece yepyeni bir organizasyon biçimi olarak tüm 

dünyaya yayılmaya başlamıştır. 

AR-GE ortaklıklarının, AR-GE faaliyetlerinin verimliliğini artırıcı bir mekanizma 

olması bakımından sayısız yararları bulunmaktadır. AR-GE ortaklıkları AR-GE 

çalışmalarının prodüktivitesini; 

• Ölçek ekonomisi sağlayarak 

• Tekrar tekrar aynı çabaların ve harcamaların yapılmasını önleyerek 

• Bilginin yayılmasını sağlayarak 

• Firmalar arasındaki sistem enerjisinden daha fazla yararlanarak 

artırmaktadır. 28 

AR-GE ortaklıkları, fırmaların masrafları paylaşabilmelerini ve böylece de 

hiçbirinin tek başına altından kalkamayacağı pahalı AR-GE projelerini üstlenebilmelerini 

mümkün kılmaktadır. Bu yönden bakıldığında, bu şekil ortaklıkların, fırmaları 

yenilenmeye yöneitici bir yapı arzetmektedir. 

AR-GE kavramını destekleyici tanımlamalar, görüldüğü gibi oldukça kapsamlı ve 

geniş hacimli konulardır. Bu nedenle sadece çalışmamızın konusuna destek sağlayacak 

miktardaki açıklamalara yer verilmiştir. AR-GE kavramı kadar önemli diğer bir konu ise 

teknolojik altyapı ve teknolojinin hayat döngüsüdür. 

D- Teknoloji Altyap1s1 ve Teknoloji Hayat Döngiisii 

Firmaların rekabet durumunu belirleyen en önemli faktörlerden birisi de. 

teknolojik değişimlerdir Yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki, firmalar teknolojik 

değişimlere U~'um sağlamada oldukça zorlanmaktadırlar Gerek makro düzeyde gerekse 

firma düzevinde teknoloji ile stratejinin eııtegrasyonu dinamik bir şekilde sağlanmak 

2
' D.K. SINHA and M.A. CUSUMANO ··coıııplcıııcntary Rcsourccs ans Cooperati,·c Rcscarch: A 

Model of Rescare h Joiııt Vcıııurcs Aıııoııg Coıııpctitors... Maııagcmcııt Scicııcc. YoU 7. No lJ. 
Scptcıııbcr Jl)lJ 1. s.<ı3 
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zorundadır. Bu ise kullanılan teknolojilerin hayat döngülerinin aniaşılıp incelenmesini 

gerekli kılmaktadır. 

Tablo 1.2'de Teknoloji Hayat Döngüsü (THD)'ne ait safhalar Ürün Hayat 

Dongüsü kavramından yararlanılarak tekrar düzenlenmiştir. THD' de dört safha 

bulunmaktadır. 

T bl I 2 T k 1 .. H R k b A t ·ı a o . e no OJI ay at ongu erı ve e a et van aı:arı . . 
Teknolo.ii Saflıalan Teknolo.iinin Rekabet Gücüne Etkileri 
GİRİŞ Jenerik Teknolojiler Henüz rekabet yapısım değiştirmeye bir etkileri yoktur. 

GELiŞME Gelişen Teknolojiler Rekabet yapısım değiştirme potansiyeli gösterirler. 
OLGUNLUK Yeni Teknolojiler Maliyet. verimlilik ve kaliteyi etkileyerek rekabet 

yapısını değiştirir. Sınai mülkiyet hakları ve patentler 
ile firmalara rekabet üstünlüğü sağlar. 

DÜŞÜŞ Temel Teknolojiler Tüm rakipler tarafından kullamlırlar ve rekabet gücüne 
etkileri çok azdır. 

Kaynak : Nüket YETIŞ. "Insangiicü Teknoloji Rekabet Perspektifinde Stratejik Sanayi 
Politikalarımn Çizimi ve Uygulanması··. II. Sanayi Şurası Raponı. San. Ve Tic. Bak. Yayını. 
Ankara. 1995. s.63 

Giriş safhasında genellikle jenerik teknolojiler kullanılmakta olup, bu kısım 

teknolojik araştırmanın ilk safhasını oluşturmaktadır. Bu aşamanın sonunda teknik 

prototipin üretilmesi amaçlanır. 

Gelişme safhasında, jenerik teknolojinin Pazar geliştirmeye yönelik kararlara baz 

teşkil edecek performans göstergelerine haiz ürün ve proses prototipierine 

dönüştürülmesi sağlanır. Bu aşama sonunda da ticari protatip hazırlanır. 

Olgunluk satlıasında, ticari prototipin pazarlanabilir maliyetlerle üretilebileceği 

ispatlanmış olarak geliştirilen yeni teknolojiler, rekabet üstünlüğü sağlanacak biçimde 

kullanıma sunulur. 

Genel olarak geçmişte THD'leri uzun olduğundan sanayileşmeye ve teknolojiye 

yönelik kamu politikaları da daha yalın ve temel araştırmaların desteklenmesine yönelik 

olarak saptanmaktaydı. Bu yaklaşımda, teknoloji temel bilimlerden ve temel 
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araştırınalardan yararlanarak fırınaların kendileri~ce geliştirilen bir kara kutu olarak kabul 

edilird?9 

Şekil 1.3: Teknolo"i 1 Ürün Ha 

Yıllık .Tenerik 
Yatırım Teknolojik 

Araştırma 

1 Jygulaıııalı 
Ara ştı rıııa 

Üı-ün Araştımıa~ı 

~---------------~ Üretinı Süreci Araştırması 

AR-GE 

Zaman 

Kaynak : Nüket YETiŞ. ··insangücü Teknoloji Rekabet Perspektifinde Stratejik Sanayi Politikalarının 
Çizimi Ye Uygulanması··. II. Sana~·i Şunısı Raponı, San. Ve Tic. Bak. Ya~·ıriı. Ankara. I 995. s.64 

Günümüzde THD'leri kısalmış ve sanayinin gücü tamamen teknolojiye ve rekabet 

kabiliyetine dayanmıştır. Sanayinin teknoloji tabanını, 

l. Jenerik ürün ve üretim teknolojileri 

2. Bunları destekleyen infrateknolojiler 

3. Tecrübe ve bilgi birikimi ile zenginleşmiş yönetim teknolojileri, oluşturmaya 

başlaınıştır (Şekil 1.4). 

Hiç küçüınsenıneyecek bir uluslararası rekabet gücü olan Türk sanayını en 

olumsuz etkileyen faktörlerin başında şüphesiz teknoloji ve eğitim altyapısı gelmektedir. 

Bu nedenle önümüzdeki on yıllık bir zaman perspektifi içinde, sanayileşme için çizilecek 

tüm stratejilerin teknoloji ve eğitim altyapısını geliştirilmesine yönelik olarak çizilmesi. bu 

olumsuzluğu uzun vadede oı1adan kaldıracaktır. Yeni sanayileşme politikalarının 

oluşturulması sırasında Şekil I. 4 ·de oı1aya konan yapının yaratılması sağlandığı taktirde 

Türk sanayii gelişmiş ülke sanayiileri ile rahatlıkla rekabet edebilir bir hale gelecektir. 

~" Niikcı YETiŞ. "İnsangiicii Teknoloji Rekabet Perspektifinde Stratejik Sanayi Politikalarının ('iziıııi \C 

Uygulanması". Il. Sana~·i Şıırası Raponı, San. Ve Tic. Bak. Ya~·ıııı. Ankara. 1995. s.(ı~ 

J"'~~-ij{:lr\~·cJ}J_ı; 1, :·: 1 ,,.··· ·-r:'ı";?~~ .. ·;~. 

·.~~.:tu~~~ ~ .. ~ ··~"" .. ır·-~,·-~ 
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Ka.ynak : Nüket YETIŞ. "Insangiicü Teknoloji Rekabet Perspektifinde Stratejik Sanayi Politikalarının 
Çizimi ve Uygulanması". Il. Sana~·i Şurası Rapom, San. Ve Tic. Bak. Yayını. Ankara. 19lJ5. s.Cı-1-
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İKİNCİ BÖLÜM 

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AR-GE 

SİSTEMLERİ VE POLİTİKALARI 

1- Bilim-Teknoloji, AR-GE Sistemleri ve Dünya Örnekleri 
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Çalışmanın bu ikinci bölümünde dünyada ve ülkemizde uygulanan bilim-teknoloji 

ve AR-GE sistemleri ele alınacaktır. AR-GE yoluyla, bilim ve teknoloji alanındaki 

imkanları kullanarak insanoğlu günüınüzde birçok ürün geliştirmiştir. Ancak yeni bir ürün 

geliştirilebilmesi için ülkelerde belli düzeyde bir AR-GE ve bilim-teknoloji sistemine 

gereksinim \'ardır. Bugünün gelişmiş ülke tanımlaıvasına giren ülkelerde (ABD . 

. A.Jman~·a, Japonya \ b ) düzgün ve verimli şekilde işle~'en. fonksiyonel bir yapıya sahip 

olan ve birbiriyle bilgi alış verişinde bulunan bir AR-GE sistemi kurulmu~ttır. iyi bir AR

GE sistemini varatmadaıi önce ülke içinde iyi bir Bilim ve Teknoloji. sisteminin 

kurulmasına gerek vardır. 

A- Bilim ve Teknoloji Üretim Sistemi 

AR-GE ve teknoloji üretimi genel olarak mal ve hizmet üretimine uygulanan 

bilgilerin üretilmesi. u~·gulanması ve geliştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Teknolojik 
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sistem ıse, teknoloji transferi ve özürnsenmesinden teknoloji üretimine kadar, 

ekonomideki tüm AR-GE altyapısı, harcamaları ve ekonomideki araştırıcılar bütününü 

ifade etmektedir. Teknolojik sistemler mal ve hizmet akımı ile değil, bilgi ve yetenek 

akımlarıyla tanımlanan dinamik bilgi ve ehliyet ağlarından oluşmaktadır. 30 AR-GE ve 

Teknoloji üretimi genellikle; 

• Pazardan gelen karmaşık, mevcut ve potansiyel talep baskısı ile başlamaktadır. 

• Teknolojik gelişme için bilginin özümsenmesi gerekir. 

• Her teknolojik gelişme aşaması kendinden sonraki aşamanın altyapısını 

oluşturmaktadır. 

• Teknolojik gelişme, yaparak-kullanarak-satarak öğrenme yollarıyla karşılıklı birikimli 

etkileşim süreci ile gelişmektedir. 3 ı Bu çerçevede gelişen bilim ve teknolojinin, üretim 

sistemi ve işleyiş süreci aşağıdaki Şekil II. 5 'de gösterilmiştir. 

Şekil Il.5 : Bilimsel ve Teknolojik Prosesin Genel Şeması 
TEldEL _lo. l.' Y li llL.-\ !\1.-\ LI 

.-\RAŞTIR!\1.-\ 

DENEYSEL 
GELİŞTİR\1 E 

(iRC:\-PR<ıSES 
nELiŞTİR\IE AR.\ŞTJR:--1.-\ T-, 

--~---------------r---------------r------~1 
:--ıactdi Destd; -. 

TOPU'\! 
\'E 

!'AZAR 
... 

---· ...... İleri Fkskııı~ 

!'AZA RL.-\ \1.-\ 

L:====~~li~cı_i_H_~·_'k_'ıı_ıc ____________________ ~------------------~--------~ 
Kaynak : TÜSİAD ... Türkiye 'de \'e Dünyada Viiksek Öğretiııı. Bilim \'e Teknoloji"'. İstanbul. ı 99-L 
s . .1.'i 

Yukarıdaki ~ekilde görüldüğü gibi bilimsel \'e teknolojik üretim sisteminin 

başlangıç noktası temel araştırmalara dayanınaktadır Temel araştırma, yeni bilimsel bilgi 

ve anlayış kazanımı için yapılan araştırınalardır. Temel araştırmaların sonuçları topluma 

dolaylı yansunaktadır Bu nedenle. temel araştırmalar mutlaka bir devlet politikası ile 

desteklenmelidir. 

'" K. BORATA V. ye E. TÜRKCAN "Türkiye'de S;ıııa~ ilcşıııcııiıı 'ı' eni Bonıtları ve KİT' ler .. Tarih 
Vakfı Yııı-t Ya~·ıııları. Ankara. llJ9.1. s.7.' 
'
1 Öıııcr KAYNAK( ALAN. "Biliııı \C Teknolojideki Aıııaç. Strateji \C Politikalar ... Milli~-l~t Gazrh'si. 
İstanbul. 2<ı Haziran ı 9lJ.f. s.l.f 
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Uygulamalı araştırma, temel araştııma bulgularının olası kullanımlarını ya da 

yöneliınli temel araştırınaların gerçekleştirilmesi için yeni yöntemlerin kullanılınasıdır. 

Uygulamalı araştırınalar işlevsel forında fikir geliştirirler. Bu araştırmanın bulguları 

genellikle patentlenir veya gizli tutulu. Sözkonusu araştırmalar, kamu ve özel AR-GE 

kurumları tarafından yapılmaktadır. 

Deneysel geliştirme, bilimsel bilginin yeni maddeler, üıi.'ınler, sistemler, yöntemler 

ve hizmetler üretilmesi içindir. Araştırma veya uygulamada kazanılan mevcut bilgilerden 

elde edilen sistematik çalışmalardır. 

Ürün-proses geliştirme ise, deneysel geliştirme sonucunda elde edilen bulguların 

yeni ürün veya üretin1 yöntemlerine dönüştürüldüğü aşaınadır. Daha çok özel işletmelerin 

AR-GE birimlerinde gerçekleştirilmektedir. 

Yukanda ele alınan bilim ve teknoloji üretim sistemi, belirli aşamalara ayrılmış 

olsa da, gerçekte bu aşamaları kesin çizgilerle birbirlerinden ayırmak mümkün değildir. 

Diğer yandan. yukarıdaki çizimde aşamalar arası etkileşim tek yönlü olarak verilmiştir. 

Bununla birlikte bu aşamalar arasında ileri ve geri besleme etkileri sadece tek yönlü değil, 

karşılıklı dönüşlü olabilmektedir. 

AR-GE ve teknoloji üretim sistemi isle ilgili olarak üzerinde durulması gereken 

bir diğer nokta da, bu aşamaların hangisine öncelik verileceği konusudur. Genellikle 

gelişmiş ülkeler temel araştırmalara daha fazla ağırlık \'erirken, gelişmekte olan ülkelerde 

bunlara yeterince önem verilmediği görülmektedir. Bu durui;ı gelişmekte olan ülkelerde 

bir taraftan teknoloji üretiminin önünde en önemli engeli oluştururken, diğer taraftan 

teknolojide dışa bağımlı olmalarına yol açmaktadır. Yukarıda açıklanan bilim ve teknoloji 

üretim sisteminin iyi işleyebilmesi biı1akım destek hizmetlerinin olmasma bağlıdır. Bilim 

ve Teknoloji destek hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

• AR-GE ve dene~·.'sel gelişim. 

• Yüksek düzeyde insan gücü eğitim ve öğretimi, 
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• Bilimsel kütüphane ve bilgi hizmetleri, 

• Test ve Standardizasyon hizmetleri, 

• Bilim Müzeleri, 

• Jeolojik, coğrafık, meteorolojik ve doğal kaynaklara ilişkin genel çalışmalar, 

• Genel amaçlı sosyal ve ekonomik veri toplanması, 

• Teknik ve bilimsel danışma ve başvuru hizmetleri (patent, lisansiandırma ve know

how faaliyetleri), 

• Dizayn ve mühendislik hizmetleri. :n 

Bu destek hizmetlerinin varlığı yanında, kalitesi, ulaşılabilirliği, bilim ve teknoloji 

üretim sistemiyle bütünleşmesi, sürekli yenilenmesi önem taşımaktadır. Destek hizmetleri, 

bilim ve teknoloji üretim sistemini besleyen önemli unsurlardır. Bu hizmetlerin 

gelişınediği bir ülkede, yeterli ve sağlıklı bilimseliteknik gelişmelerin sürdürülmesi de 

imkansızdır. 

B- AR-GE Sistemi 

Bilgi birikimi ve teknolojik gelişmeyi sağlayan en temel unsur AR-GE' dir. AR-GE 

faaliyetleri bilimsel ve teknolojik çalışmaların yaygınlaşması yanında, sürekliliğini de 

sağlamaktadır. Dolayısıyla bilimsel ve teknolojik üretimin gerçekleştirilmesi, kamu ve 

özel kesime ait AR-GE kurumlarının varlı.ğına bağlıdır. AR-GE sistemini, girdi-çıktı 

yaklaşımıyla ve kurumsal yapı yönüyle değerlendirmek mümkündür. Bundan sonraki 

bölümde sözü edilen konulara deyinilecektir. 

I- Girdi-Çıktı Yönünden AR-GE Sistemi 

Bu AR-GE sisteminin temel girdileri, insangücü, finansman, fiziksel alt-yapı ve 

bilgidir. Sistemin temel çıktıları ise yeni ürünler, sistemler, bilimsel yayınlar ve 

patentlerdir. Şekil ll.6 'da girdi-çıktı yöntemine göre AR-GE sistemi gösterilmiştir. 

C. FR.EEMAN. "'The Ecuııoıııics of lnclııstriallıııım atioıı ... Pcngııt·ıı Book~ Ltd. Loııdoıı. l 07-1. s.2.~ / . 
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Şekil Il.6 : Girdi-Çıktı Yöntemine Göre AR--=G:....:E=.....=.S.:.:is~te.:..:ı.:.;;n.;;.i ---------...... 
ı GİRDİLER 

İNSANGÜCÜ 
FİNANSMAN 
FİZİKSEL ALTYAPI 
BİLGİ 

AR-GE 
SİSTEJvı:i 

,.. 

ı 
ÇlKTILAR 

YENi ÜRÜNLER 
YENi PROSESLER 
BİLİMSEL YA YlNLAR 
PATENTLER 

Ka~·nal<: N. ÖZDAŞ ... Dünya Perspektifinde Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Boyutu··. ı. Bilim 
Teknoloji Şunısı, TÜBİTAK Ankara. 1990. s.38 

AR-GE sisteminin kendine özgü bir bilgi ve birikim kapasitesi vardır. Bu bilgi ve 

birikim kapasitesi ulusal kaynaklarla artırılabildiği gibi, dünya bilim sisteminden 

yararlanılarak da artırılabilir. Genel olarak sistemin girdileri artınidığında çıktıların da 

arttığı, ancak girdiler sabit tutulduğunda çıktıların logaritmik hızla azaldığı bilinmektedir. 

Diğer yandan çıktılarla girdiler arasındaki ilişkilerin niteliği tek yönlü olmayıp, çıktıların 

niteliğindeki değişmeler, girdilerin niteliğini ele etkilemektedir. 33 

2- Kurumsal Yönden AR-GE Sistemi 

Bütün dünyada AR-GE faaliyetleri belirli bir kurumsal yapı içinde 

gerçekleştirilmektedir. Bu yapıda yer alan kurumlar ise üniversiteler, kamu kesimi, ticari 

amaçlı olmayan kunıluşlar ve girişimciler olarak sayılabilir. Ancak bu kurumların AR-GE 

faaliyetleri içindeki işlevleri farklı boyutlarda gerçekleşmektedir. Üniversitelerin işlevi 

toplumsal eğitim ve öğretim sistemleri yanında temel bilimsel araştırınalar yapmasıdır. 

Kamu AR-GE'' birimleri henüz ticari uy~ulamava dönüştürülmemiş u:--·gulamalı ve 

vönelimli araştırmalarda yoğunlaşmaktadır. Özel AR-GE kurumları ise AR-GE"nin ticari 

uygulamaya dönüştürülebileceği deneysel araştırmalar ile ürün-üretim yöntemi geliştirme 

aşamalarında yoğunlaşınaktadır Bu üç temel kurum yanında AR-GE faaliyetlerinde genel 

amaçlı veri toplama ve yayma işlevini gören ticari olmayan kurumlarda bulunmaktadır. 

Bu kurumlar ve aralarındaki ilişkiler aşağıda Şekil Il. Tde çizimde gösterilmiştir 

'' N. ()ZD:\Ş ... Dünya Perspektifinde Türkiye 'ııiıı Bilinı YC T ck11oloji Bo~·uıu... 1. Bilinı Teknoloji 
~urası, TÜBİTAK. Ankara. I 'JlJO. s . .lX 
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GiRi~İMCİLER 
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-Yenilik 

Tt:st\'t: 

Stzınclarcliz~ycın 
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- P.ütilıı [~ğ<r Eğitiı ı 
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TİCARİ ULMA YAN 
Kl JR! JU J ~LAR 

-V;ıkı[ Rili nı w Saıtıt Eğit. 

Kaynak: C. Freemaıı. .. The Econoınics of lııdustrial Iııııovation-·. Pen~uin Books, 1 lJ74. s.325 
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Şekilden de görüleceği üzere Araştırma ve Geliştirme ile başta üniversiteler olmak 

üzere girişimciler. gönüllü kuruluşlar ve kamu kurumları arasında karşılıklı ilişki söz 

konusudur. Girişimciler üretim ve yenilikleri ortaya koyarken test ve standardizasyon 

konularında AR-GE faaliyetleriyle ilişki içinde bulunmaktadır. Üniversitelerin toplumsal 

eğitim yanında AR-GE ile doğrudan ilişkili olan bilim ve mühendislik eğitimi 

yapmaktadır. Ticari amaçlı olmayan kuruluşlar bilimsel ve teknik personel. patent 

hizmetleri. resmi bilimsel ve teknik enformasyon hizmetleri, toplama, kodlama, kayıt. 

sınıt1andırma gibi uzmanlık gerektiren faaliyetlerde AR-GE'ye bilimsel enformasyon 

sağlamaktadır. Kamu kurumları ise genel amaçlı bilgi birikimi ve aktarımıyla görevlidir. 

C- Bilim-Teknoloji ve AR-GE Yönetim Sistemlerinde D ii nyadan Ülke 

Örnekleri 

Türkiye'nin bilim ve teknoloji yönetim sistemi. son zamanlarda, ilgili çevrelerce 

üzerinde en çok durulan konulardan biridiı. Bu sistemin geliştirilmesi gerektiği hemen 

herkesçe paylaşılan bir görüştür. Bununla birlikte. sistemi geliştirmek için ne yapılması 

gerektiği konusunda bir görüş birliğinin bulunduğu ne vazık ki sövleneınez. Bazılarına 



göre, sistem, siyasi otoriteyi araksına alacak, üst düzeydeki bir düzenleme kurumundan 

yoksundur. Bilim ve teknoloji, dolayısıyla da AR-GE ile doğrudan ilgili bir bakanlığın 

kurulması, bu görüşte olanların ortak paydasını oluşturmaktadır. 34 Bunun yanında, yeni. 

bakanlık kurma fikrine karşı çıkmamakla birlikte, "mevcut ama işletilmeyen kurumların 

acilen işlerliğe kavuşturulması, işleyenierin de etkinliğinin artırılması" gereğini öne 

çıkaran ve yeni bir bakanlığın kurulması beklenmeksizin de bunun yapılabileceğine işaret 

eden görüşler vardır. 35 

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki politikasının irdelendiği OECD Türkiye 

Raporu'nda, bilim ve teknoloji yönetim sistemimizle ilgili olarak önerilen düzenlemeler 

çerçevesinde, "bakanlık" konusuna değinilmekte ve şu görüşe yer verilmektedir: 

"Mevcut şartlar altında, Türkiye' de bir araştırma ve 'inavasyon' bakanlığı 

kunılmasının uygun olacağı inancında değiliz. Bununla birlikte, (mevcut sistemde yer 

alan) çeşitli 'aktörlerin' işlevsel otonamileri sürdürülürken, Bilim ve Teknoloji Yüksek 

Kurulu ve TÜBİTi\K'ın desteğiyle, bu 'aktörler' arasında daha iyi bir eşgüdüm 

sağlanabilmesi için. hükümetin en üst düzeyince, uygun önlemlerin alınmasını, önemle 

tavsiye etmekteyiz. "36 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde. belirli kategorileri temsil eden ülkelerin 

bilim ve teknoloji yönetim sistemleri tanıtılmaya çalışılmış ve bir karşılaştırma 

yapılabilmesi için, son olarak da, Türkiye'nin bugünkü sistemine yer verilmiştir. 

1- Ameı·ika Birleşik Devletleri 

I 950'lerin ortalarından I 990'ların başına kadar. ABD'nin bilimsel ve teknolojik 

ara~tırma-geliştirme vİzyonunun egemen çizgisi. temel araştırmalara verilen olağanüstü 

önem olmuştur Bu vizyomın kaynağını tse V anneYar Bush'un I 945'te yayınlanan 

;; Kt.:ıııal GÜRÜZ. ..Türkiyc·clc \C Dünyacia Yükscköğrctim. Bilim \C Teknoloji .. TÜSİAD J')')-l 

Ayrıca TÜ BA-TÜBİTAK-TTGV Bilim-Tckıınlııji-Saııa~·i Taı1ı~nıaları Platfnrmıı ··Araştırma

Gcliştirmt: Sistemi: Yapısı \C ('ı.:rçc\csi Raponı ... Ankara. Mart llJl.J(ı. s . ..ı7 
" TÜBİTAK .. Bilim Ye Tt:knolojiclc Atılım Proje~ i ('alışma Komitesi Raporu ... Ankara Şubat llJlJ). 
s ..ı ı --ı 2 
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"Science-The Endless Frontier" adlı monografisinde bulmak mümkündür. Burada dile 

getirilen yaklaşım, Başkan Eisenhower'ın 1 954'te yayımladığı, Federal Ajanslar'ın temel 

araştırmaları desteklemesini öngören emirname ile resmi bir politika haline gelmiştir. 

Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılması, Avrupa Birliği ve Batı Pasifik'in ekonomide 

süpergüçler olarak ortaya çıkışı gibi köklü değişiklikler, ABD'yi ·bilim ve teknoloji 

politikasını yeniden gözden geçirmeye itmiştir. 

Tablo Il.3: AMERiKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AR-GE Göstergeleri 

Toplam AR-GE Harcamalan (1994) 173.017 Milvon ABD Dolan 
AR-GE Haı·camalan/GSYİH (1994) %2.61 
1000 İl{tisaden Faal Nüfusa Düşen 
Toplam Araştırmacı SaYısı (1991) 7.6 Kişi 
AR-GE Harcamalannın Sanayi :%59 
Finansmanı Sağla)·an Kesimlere Federal Bütçe :%39 
Göre Dağılımı (1994) Diğer Ulusal Kaynaklar :%2 
AR-GE Haı·camalannın Üretici Sektörler :%72 
Faaliyeti Geı·çekleştiı·en Yükseköğretim sektöıii :%15 
Kesimlere Güre Federal Ajanslar :%10 
Dağılımı (1994) Kar amacı giitnıeyen 

Özel Kuruluşlar :%3 
.. .. . . 

Kaynak: TUBITAK "Bilim ve Teknoloji Yönetim Sistemleri Ulke Ornekleri ve Türkiye", 
Ankara, Mayıs 1996, s.l5 

Yeni koşulların belirlediği uluslararası rekabet üstünlüğü yarışında sanayi "kritik 

aktör" olarak öne çıkmıştır. Sanayi açısından belirleyici olan teknoloji alanındaki 

yetkinliktir. Bu nedenledir ki, ABD bilim ve teknoloji politikasında, Bush ve özellikle de 

Clinton yönetimiyle birlikte, ABD sanayiine teknolojik üstünlük sağlayıcı yöndeki AR

GE faaliyetlerini destekleme ve Federal AR-GE Ajansları'nı bu alana da yöneltme anlayışı 

güç kazanmaya başlamıştır. Böylece ABD'de, temel araştırmalara verilen önem arka 

plana itilmemekle birlikte, AR-GE bulgularını en kısa zamanda teknoloji üstünlüğüne ve 

ekonomik bir faydaya dönüştürme yaklaşımı, bilim ve teknoloji politikasının temel 

motit1erinden biri haline gelmiştir. 

Başkan Clinton ve yardımcısı Gore 'tın 22 Şubat 1993 'te açıkladıkları ABD Bilim 

ve teknoloji Politikası· nın "Amerikan Ekonomisinin Riiyiimesi iç: in Teknoh~ji: Ekonomik 

''' OECD .. Re\ ic\\S of National Scicncc and Technology Policy: TURKEY ... OECD Puplicatioııs. Paris. 
ı lJLJ5. s.LJ5 
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Giiç Sağlamak için Yeni Bir Yol" başlığını taşıyor olması, söz konusu yaklaşımın en açık 

göstergesidir. 37 

Clinton yönetimince yürürlüğe konan bilim ve teknoloji politikası, ilkesel 

düzenlemeler çerçevesinde, ABD ekonomisini güçlendirmeye ve aynı zamanda Amerikan 

toplumunu geleceğin enformasyon toplumuna hazırlamaya yönelik teknoloji yoğun mega 

projelere ilişkin federal düzenlemeleri de kapsamaktadır. 

• Ulusal Enformasyon Altyapısı Yatırımı, 

• Manyetik Levitasyon Teknolojisine Dayalı Demiryolu Taşımacılığı Yatırımı 

söz konusu teknoloji yoğun mega projelerin tipik örnekleridir. ABD'de AR-GE 

faaliyetine Federal Bütçe'den büyük oranlarda destek sağlanmaktadır. Destekleme için 

ayrılan, Fonlar Hükümete bağlı organlar (Federal Ajanslar) eliyle yönetilmekte; AR-GE 

faaliyetinin önemli bir bölümü de yine Federal Ajanslar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

(Tablo I.3'de ABD'ye ait günümüz AR-GE göstergeleri verilmiştir.) 

2- Alınanya 

Almanya, Porter'ın, ünlıl The Competitive Advantage of Nations ( 1990) adlı 

kitabında önemle vurguladığı gibi, ekonomideki gücünü ve bugünkü refah düzeyini, 

prodüktiviteyi artırmadaki başarısına borçludur. Bu başarının temelinde ise Almanya'nın 

teknoloji alanındaki yetkinliği; üretim sistemini ve ürün profilini ileri teknolojiler bazında 

yenileyebilme yeteneği yatmaktadır. Bu yeteneği geliştirmek ve sürdürmek Federal 

Hiikümet'in bilim ve teknoloji politikasının ana temelini oluşturmaktadır. 38 

Almanya 'nın bugünkü, teknoloji alanındaki kurumsal-toplumsal yapılanması 

19.yy'ın ilk yansına kadar uzanır. O yıllarda Alman sanayii B.Britanya ve Fransa'nınkine 

göre çok cılızdı ve rekabetten uzak bir yapısı bulunmakta idi. Bu dönemin 

,- TÜBİTAK Bilim ,.e Teknoloji Yönetim Sistemleri Ülke Örnekleri Ye Türkiye. Ankara. Mayıs 1 tJ'Hı. 
s.l:"i-1 Cı 
.ı~ TCJBİT AK Bilim ,.c Teknoloji Yönetim Sistem! cı i Ülke Örnekleri ,·c Türkiye_ Ankara. Man s 1 tJlJ<ı. 
s.25 
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iktisatçılarından Friedrich List ( 1789-1 846) B. Britanya'nın dünya pazarlarındaki 

üstünlüğünün önemli ölçüde, teknolojideki üstünlüğünden kaynaklandığı ve bu yetkinliğe 

erişemeyen ülkelerin B.Britanya ile rekabet edemeyecekleri görüşündedir. List, bu 

görüşten hareketle, sanayı ve teknolcıjide geride kalan ülkelerin öndekilere 

yetişebilmelerinin koşullarını araştırmış ve döneminin klasik iktisat öğretisine karşı 

geliştirdiği bir kuramla, yetişebilmenin -ve bununla eş anlamlı gördüğü, B.Britanya 

tekelindeki dünya teknolojisini yakalamanın- yolunu göstermiştir. 

T bl II 4 ALMANYA'NIN AR CE c·· t I . a o . - ~ os erge en . . 
Toplam AR-GE Harcamalan (1993) 78.345 Milyon Alman Markı 

AR-GE Harcamalan/GSYİH (1993) '%2.48 

1000 İktisaden Faal Nüfusa Diişen 
Toplam Araştırmacı Sansı (1992) 12 Kişi 

AR-GE Harcamalannın Sanayi : %60 
Finansmaııı Sağlayan Kesimlere De\'let : '%37 
Giire Dağılımı (1993) Diğer Ulusal Kaynaklar :%ıl 

Yurtdışı : '%2 

AR-GE Harcamalannın Üretici Sektörler : '%67 
Faaliyeti Gerçekleştiren Yükseköğretim sektörü : %18 
Kesimlere Göre De\'let : '%15 
Dağılımı (1993) 

.. .. .. .. 
Kaynak : TUBIT AK Bılıııı \'e Teknoloji Yönetim Sistenıleri Ulke Oruekieri \'e Türkiye. 
Mayıs J9Y6. s.25 

List'in, bir tekncekonomi stratejisi olarak da tanımlanabilecek olan öğretisini 

izleyen Almanya dünya teknolojisini yakalayacak ve B.Britanya'ya yetişecektir. 19. yy 

ikinci yarısında, Almanya' nın, tamamen Ljst' in formülasyon u çerçevesinde, kendisinde 

olmayan ileri düzeydeki teknolojiyi öğrenip özümseyebilmek ve ekonominin ilgili etkinlik 

alanlarına yayarak kullanabilmek ve edindiği teknolojiyi bir üst düzeyde yeniden üretme 

becerisini kazanabilmek için attığı ilk adım. bu süreci, bir bütün olarak, düzenli ve sistemli 

bir temel üzerine otuı1abilmeyi mümkün kılacak, bir öğretim-eğitim sistemiyle; sanayii, 

devlet mekanizmasını ve üniversiteleri içine alan, ulusal araştırma-geliştirme ağını kurmak 

oldu. Almanya ·nın bugünkü bilim ve teknoloji sistemi. kurumsal açıdan, böylesi bir 
~lJ tarihsel geçmişe davanma ktadır.· (Tablo I 14 ·de Alnıanva ·va ait AR-GE göstergeleri 

verilmiştir ) 

'" TCBİTAK Bilim \'C T ckııoloji Y öııcıiııı S isıemleri Ülke Örnekleri 'c Türkiye. Ankara. Ma,ıs I ')')(ı. 
s.25-2(ı 



Almanya'nın bugünkü bilim ve teknoloji yönetim sistemi merkezi bir yapıya 

sahiptir. Federal Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı, Alman Araştırma Kuruımı(DFG) 

bilim politikalarının uygulanmasında önemli sorumlulukları olan ve koordinatörlük 

görevleri üstlenen kuruınlarclır. Ayrıca, Almanya' daki 16 eyaletin kendi ara~tırma 

kurumları ve teknoloji programları bulunmakta olup, eyaJet hükümetleri ulusal bilim ve 

teknoloji politikasında da söz sahibidi.rler. 

3- Güney Kore 

Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında izlediği stratejiye benzer bir strateji 

izleyerek dünya teknolojisini yakalamak ve uluslararası pazarlarda, özellikle de yüksek 

teknoloji üıilnlerinde, belli bir yüzde paya sahip olabilmek için, 1950'li yıllardan bu yana, 

kararlı ve sistemli bir çaba gösteren G. Kore' de, bilim ve teknoloji politikaları çe~itli 

evrelerden geçmiştir. 

T·ıblo Il 5 · GÜNEY KORE'nin AR GE Gösterueleri • ·- - Fı' 

Toplam AR-GE Harcamaları (1993) 7.615 Milyon ABD Dol::ırı 

AR-GE Harcamaları/GSYİH (1993) <Xı2.33 

Toplam Ar-GE Personeli (ı 992) 102.206 Kişi 

AR-GE Harcamalarınııı Sanayi \'C Özel Fonlar : '%X2 

Finansmanı Sağlayan Kesimlere De\'! e ı : 'Yı,! 7 

Güı·e Dağılımı (1992) Yurtdışı :%1 

AR-GE Harcanıalarınııı Üreıici Sekıörler :%7:1 

Faaliyeti Gerçekleştiren Yükseköğretim sektörü :%6 

Kesimlere Giirc Hizıncı Scktöıii :%21 
Dağılımı (ı 91J3) 

.. 
Kaynak : TUBITAK Bilim 'e Teknoloji 'r"öııeıiııı Sistenıleri Ulke Ornekleri \C Türkiye. 
Mayıs ı l)l)(ı. 70 

190Cl"larda. G. Kore. ithal ikamesine davalı bir sanayileşme politikası 

izlemektedir. Bilim ve teknoloji alanında altyapının ve eğitimin güçlendirilmesL ve 

yabancı teknoloji ithalinin özendirilmesi yönündedir. !966 'da. sınai teknoloji araştırmaları 

için Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü kurulmuştur. !96Tde de bilim ve teknolojiyi 

teş,·ik }'asası yürürlüğe girmiştir. 

197CrJerde, ağır sanayi ve kimya ;;anayıının genişletilmesine başlanmıştır. Bu 

dönemde teknoloji ithaline önem verilmeyE' başlanmış ve sanayinin rekabet eclebilirliği 

artırmak için çalışmalar aı1ırılıııı~tır. Buna paralel olarak, bilim ve teknoloji alanında da. 
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teknik eğitim genişletilmekte; ithal edilen teknolojinin uyarıanmasına yönelik kurumsal 

mekanizmalar geliştirilmiştir. 40 

1980'lere gelindiğinde, artık, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip bir sanayi yapısına 

doğru dönüşümü; makine ve elektronik sanayileri gibi, teknoloji-yoğun sanayilerin 

genişletilmesine çalışılmıştır. Bilim ve teknoloji alanında ise, üstün niteliklere sahip bilim 

adaını ve mühendis potansiyelinin geliştirilmesi, ülkenin teknoloji yeteneğini yükseltıneye 

yönelik Ulusal AR-GE projeleri yürürlüğe konulmuştur. 1990'1arda temel politika ise 

sanayinin bir bütün olarak rekabet edebilirliğinin sağlanmasıdır. Sanayi yapısının yeniden 

düzenlenmesi; teknolojik inovasyon; enformasyon şebekesinin geliştirilmesi; ınsan 

kaynaklarının ve diğer kaynakların etkin kullanımı, bu dönemde izlenen sanayı 

politikasının kilit noktalarıdır. Bu dönem içinde daha uygulamaya konulan Ulusal AR-GE 

projeleri takviye edilmiş, AR-Ge sistemi ile ulusal enformasyon şebekesinin dünya ile 

bütünleşmesi sağlanmıştır. (Tablo II.5'de G. Kore'nin AR-GE Göstergeleri verilmiştir.) 

Bugün G. Kore'nin önüne koyduğu hedet: 21. Yy başlarında, bilim ve 

teknolojide, G- 7 ülkelerinin düzeyine erişmektir. Lokomotif sanayilerin rekabet gücünü 

aıiırmak ve geleceğin sanayilerinin temellerini atmak için. stratejik öneme sahip yüksek 

teknoloji alanları; yeni biyoteknoloji ve ileri malzeme teknolojileri gibi jenerik 

teknolojiler: mühendislik bilimleri; uzay ve havacılık. okyanus. nükleer eneıji ve ileri 

hassasiyet teknolojileri gibi disiplinler arası teknolojiler; ve ""büyük bilim", ulusal açıdan 

öncelik verilecek alanlar olarak kabul edilmiştir. 4 ı 

4- İtalya 
İtalya, dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkeleri arasında yer almasına karşın, 

yüksek teknoloji ürünleri ticaretinde dış ödemeler dengesi açık veren bir ülkedir. 

İtalya'nın yüksek teknoloji ürünleri ticaretinde dış ödemeler açığı toplam ticaret hacminin 

%2'si mertehesindedir. İtalya'daki bu orana karşılık Türkiye'nin aynı mal gruplarındaki 

açığı %20 düzeyindedir. OECD ülke raporuna ( 1992) göre, İtalya'da, sanayi çıktılarının 

40 TO BiT AK Bilim 'c Teknoloji '{ öııcıiııı Sisıcııılcri Ülke Örnekleri \C Tiirkiyc. Aııkara. Mayıs l ')')(ı 
S. 7<J 
11 TÜBİTAK. s.XO 
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araştırma muhtevası düşüktür. Bununla birlikte, teknoloji ithali ve kendisini yenileme 

konusunda yüksek bir yetkinliğe sahip bulunan İtalyan sanayii, teknolojide hızlı bir 

ilerleme göstermektedir. Söz konusu yetkinlik KOBİ'ler içinde geçerlidir. 42 

Tablo 11.6 · İTALYA'nın AR-GE Göstergeleri 
Toplam AR-GE Harcamalan (199-t) 19.939.175 Milyon İtalyan Li ret i 
AR-GE Harcamaları/GSYİH (1994) %1.21 
1000 İktisaden Faal Nüfusa Düşen G Kişi 
Toplam Ar-GE Personeli (1992) 
AR-GE Harcaınalanııııı 
Finansınanı Sağlayan Kesimlere 
Göre Da<•ılımı (199-t) 
AR-GE Harcamalarının 
Faaliyeti Gerçekleştiren 
Kesimlere Göre 
Dağılıını (199-t) 

Sanayi 
Devlet 
Yurtdışı 

Üretici Sektörler 
Yükseköğretim sektörü 
Hizmet Sektöıii 

.. .. 

: '%50 
: '%..J.6 
:%4 
: '%5X 
: 'Y.ı2l 
:%21 

Kaynak : TUBIT AK Bilim ,.e Teknoloji Yönetim Sistemleri Ulke Ornekleri ve Türkiye. 
Mayıs 1996. s . ..J. 7 

İtalya' daki, bilim ve teknoloji politikasının ana hatları; 

• Eldeki insan kaynaklannın ve finansal kaynaklann artırılması; 

• kurumsal yapının değiştirilmesi; 

• Araştırma faaliyetlerinin uluslararasılaştırılması; 

• Sınai araştırmaların desteklenmesi ve 

• Güney İtalya'nın kalkındırılması 

olarak özetlenebilir.(Tablo II. 7'de İtalya'nın AR-GE göstergeleri verilmiştir.) 

İtalyan bilim ve teknoloji sistemi birçok OECD ülkesine göre daha merkezi bir 

yapıya sahiptir. Hükümet üniversitelere ve kamu araştırma kuruluşlarına .. ayrılacak 

kavnaklar konusunda oldukça ayrıntılı kararlar almaktadır. Parlemento 'nun AR-GE 

politikalannın saptanmasındaki rolü de dikkat çekicidir. İtalyan bilim ve teknoloji 

sistemiyle ilgili OECD ülke raporunda "bazı yetkilerin Parlemonto' dan Hükümete 

devredilmesi imkanlarının araştırılması" önerilmektedir. Aynı raporda, yerel kuruluşlara 

daha fazla özerklik verilmesi de önerilmekte; buna karşılık harcamaların daha yakından 

47 T()BİTAK Bilim 'c T ckııoloji Y öııcıiııı Sisıemlcıi Ülke Örnekleri 'c Türkiye. Ankara. Mayıs I <Jl)(, 

s . ..J. 7 
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izlenmesi, hem akademik hem de ulusal laboratuvarlar da yapılan araştırınaların 

değerlendirmeye tabi tutulması tavsiye edilmektedir. 43 

5- İspanya 

İspanya'nın uzun yıllar bir bilim ve teknoloji politikası ya da AR-GE politikası 

yoktu. 1970'lerin sonunda, eleştirel yaklaşım özgürlüğü, parlamenter denetim, hukukun 

üstünlüğü gibi demokrasiye özgü kurumların önünün açılması sonucu, politika oluşturma 

sisteminin değişmeye başlamasıyla birlikte, bir bilim ve teknoloji politikası 

geliştirebilınenin de koşullan ortaya çıktı. 44 

T bl II 7 İSPANYA' AR GEG'' t a o . 11111 - os erge en 
ToıJiam AR-GE Harcamalan (1994) 542.392 Milyon İspanyol Pesetası 
AR-GE Harcamalan/GSYİH (1994) %0.8-J. 
1000 iktisade n Faal Nüfusa Düşen 5 Kişi 
Toplam Ar-GE Personeli (1992) 

AR-GE Harcamalannın Sanayi : '!(,44 
Finansmanı Sağla~ an Kesimlere De\'! et :%50 
Göre Dağılımı (1992) Yurtdışı :%5 

Diğer Ulusal Kaynaklar :%1 
AR-GE Harcamalannın Üretici Sektörler :%49 
Faali~·eti Gerçekleştiren Yükseköğretim sektörü : %30 
Kesimlere Göre Devlet : %20 
Dağılıını (1994) Özel Kunıltışlar :%1 

.. .. . . . . 
Ka~'nak : TUBIT AK Bılıın ve Teknoloji Yönetim Sistemleri Ulke Ornekleri ve Türkiye . 
Mayıs 1996. 63 

1980 başlarında meydana gelen ve aşağıda beliı1ilen üç değişiklik İspanya ·nın 

bilim ve teknoloji politikasında belirleyici olmuştur. Bu üç değişiklik; 

• İspanya ekonomisinde devletin oynadığı rolün yeniden tanımlanması ve bu 

çerçevede kamu harcamalarının.aı1ırılması. 

• İspanya'nın 1986'da Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılması ve 

Topluluğun AR-GE destek politika ve modellerinin benimsenmesi. 

• Bölgesel İdarelerin kazandı~~ı yeni rol ve bu rolle birlikte kendi 

bölgelerindeki AR-GE ve inovasyon faaliyetine son derece duvarlı hale gelmeleri 

olarak oı1ava konulabilir. (Tablo ll. 8 ·de İspanya 'nın AR-GE göstergeleri verilmiştir) 

"TÜBİTAK Bilim \C Teknoloji Yönetim Sistemleri Ülke Önıcklcri \C Türkiye. Ankara. Mayıs l'J%. 
s . ..J. 7-4X 
44 TCiBİT AK. s (ı3 
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Sözkonusu değişime paralel olarak, 1980 başlarından itibaren bilim ve teknoloji 

sistemine ilişkin bir dizi yasal düzenleme yapıldı. Üniversite Reform Yasası 1983 'te 

yürürlüğe kondu. 1986'da Patent Yasası, 1987'de Fikri Mülkiyet Hakları Yasası 

yürürlüğe girdi. 1 986'da yürürlüğe giren Bilimsel ve Teknik Araştırmaların Teşviki ve 

Koordinasyonu Yasası ile genelde, AR-GE üıaliyetlerine yöneltilecek kamu kaynaklarının 

kullanılma alanı ve biçimlerini belirleyen düzenlemeler getirmiştir. Günümüz 

İspanya' sında, bilim ve teknoloji politikasmdan sorumlu tek bir bakanlık yoktur. Her 

bakanlık kendi ilgi alanıyla ilgili olarak bu sorumluluğunu taşımaktadır. Otonom 

Bölgelerin de kendi ilgi alanlarına özgü sorumlulukları vardır. 45 

6- .Japonya 

Japonya, sanayileşme sürecine geç katılan bir ülke olarak, II. Dünya Savaşı 

sonrasında izlediği List' ci politikalarla, düııya teknolojisini yakalamayı ve günümüzün 

jenerik teknolojilerinde dünyanın başlıca önderlerinden biri olmayı başaran bir ülkedir. 46 

Tablo 11.8: JAPONYA'nın AR-GE Göstergeleri 
To ılamAR-GE Harcamaları (1993) 

AR-GE Harcamaları/GSYİH (1993) 

I ono İktisaden Faal N üfıısa Düşen 
To ılamAr-GE Personeli (1993) 

13.709.139 Milyon Japon Yeni 
%2.93 
1-1 Kişi 

AR-GE Harcamalarının Sanayi : 'Y.ıCıX 
Finansınanı Sağlayan Kesindere DeYlet : 'Ycı22 
Göre Dağılıını (1993) Diğer Ulusal Kaynaklar : %10 

~--~------------------~~--------~------------~ 
AR-GE Harcamalannın Üretici Sektörler : '!l.,(ı(ı 
Faali~·cti Gerçekk~tiren Yükseköğretim sektörü : %20 
Kesimlere Giire DeYlet : %lJ 

Dağılımı (1992) Özel Kuruluşlar : %5 
Ka~·ııak : TÜBİTAK Bilim 'e Teknoloji Yönetim Sistenıleri Ülke Örnekleri Ye Türkiye. 
Mayıs !99(ı. s.G9 

Sanayileşme sürecine 1 9)0'lerden sonra katılan G. Kore \·e Tayvan gibi Uzak 

Doğu ülkelerine de örnek olan Japonya 'nın ll. Dünya Savaşı sonrasında izlediği 

tekncıekonomi politikasına. hem de ülkenin hem de örnek olduğu ülkelerin bilim \·e 

teknoloji sistemlerini kavra~·abilmek açısından Japonya örnek bir Cılkedir. 

1
' TÜBİTAK Bilim \C Teknoloji 'ı'önctiııı Sistenıleri Ülke Örııcklcri \C Türkiye. Ankara. Ma) ıs l'J'J(ı. 

S.(ı)-(ı(ı 

4
b TUBiTAK. sNJ 
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Japonya dünya çapında bir ekonomik güç olabilmek ıçın sırasıyla şu evreleri 

geçirdi: 

• Bütün sanayi üretiminin tüm alanlarında üretim yöntemleri yeniden 

tasarımlandı, bu çerçevede sistem mühendisliği teknikleri özümsendi. 

• Teknolojik yeniliğin olağanüstü bir önemi bulunduğu için, temel yaklaşım, 

teknolojik yenilik üretebilme yeteneğini kazanılmasıydı. 

• Dünya teknolojisinde yeni olanı edinmek, özümsemek, bunu, ilgili 

ekonomik etkinlik alanlarına yaymak ve bir üst düzeyde yeniden üretebilme

tasarımlama yeteneğini kazanmak için, her şeyden önce, ulusal çapta bir eğitim ve 

öğretim sistemi geliştirildi. 

• Yalnızca donanım teknolojilerinde değil organızasyon teknolojilerinde de 

yeniliğe ve yaratıcılığa açık olundu. Üretim yöntemlerinde, üretim felsefesinde, iş 

sürecinde köklü değişiklikler yapıldı. 

• Bu teknoekonomik stratejinin başanya ulaşabilmesi için, özel sektörde olsun 

kamu sektöründe olsun, eldeki bütün olanaklar, devletin idaresi altında seferber edildi. 

Bu bir ulusal stratejiydi. (Tablo II.9'da Japonya'nın AR-GE göstergeleri verilmiştir.) 

Japonların ı 980'lerde ve ı 990'larda, ekonominin pek çok dalındaki uluslararası 

rekabette, robotik, enformasyon ve telekomünikasyon teknolojileri ve bilgisayarlardaki 

önderliğin belirleyici olacağını çok önceden kestirmeleri (ve klasik iktisat öğretisine hiç 

aldırmadan) bu alanlarda dünyanın teknoloji önderlİğİnİ ele geçinneyi sağlayacak, 

araştırma-geliştirme ve eğitimle tümleşik bir yatırım stratejisini zamanında saptamaları ve 

daha da önemlisi. bu stratejinin idaresinde devletin rolünü, işlevini, çok iyi kavramış 

olmaları, Japonların kazandığı başarının kilit noktasını oluşturmaktadır. 

Japon Bilim ve Teknoloji Ajansı tarafından 1995 yılında yayınlanan Beyaz 

Kitapta, Japonya'nın bugünkü ekonomik ve teknolojik düzeyinin, esasında yabancı 

ulusların bilim ve teknoloji alanındaki yaratıcı faaliyetlerine dayandığı ve ortaya çıkan yeni 

teknolojileri geliştirmeye ve kalite denetimini mükemmelleştirmeye ağırlık verildiği 

beliı1ilınektedir. Bu ise yaratıcı faaliyetten çok, üretim deneyimine dayalı teknolojik 

geliştirmelere birincil önceliğin verildiği aniamma gelmektedir. Aynı kitapta "'mega-
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rekabet" çağına uyum göstermek için bütün alanlarda esnek ve yaratıcı düşünce biçimini 

sürdürme yolunun izlenmesi gerektiği; ayrıca, bilgiye herkesin erişebilmesine dönük 

çabalara önem verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Japonya'da AR-GE'ye ayrılan çok 

önemli bir bölümünü sanayi kesimi sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, Japon sanayii kendi 

AR-GE faaliyeti için gereksinim duyduğu fonların tamamını yine kendisi yaratmakta ve 

Japonya sanayileşmiş batılı ülkelerin hemen hepsinden daha yüksek bir oranla AR-GE'ye 

kaynak ayırmaktadır. Japonya'da diğer ülkelere nazaran savunma konularında çok az 

AR-GE harcaması yapılmaktadır.47 

II- Türkiye'de AR-GE Sistem ve Politikaları 

Ülkemiz açısından bakıldığında Osmanlı Devleti zamanından başlayarak 

demiryolu, telgraf şebekesi, elektrik üretim santralı gibi, zamanın çağdaş teknolojinin 

beliı1isi sayılan birkaç ürünün, yabancılar tarafından yapılmış ve kullanılan ürünler 

olduğu, Osmanlı İmparatdırluğunun zayıf düşmesi ve galip güçlere tavizler vermesiyle 

Türkiye Cumhuriyeti'ne kalan teknoloji düzeyinden söz etmek mümkün değildir. Ayrıca 

"Osmanlı, ticaret, tefecilik, zanaatkarlık gibi süfli işlerle uğraşmaz, şerefli baba mesleği 

olan askerlik yapar ya da gerekirse fiilen devletin hizmetinde çalışır" felsefesinin de bu 

durumda etkili olduğu açıktır. 48 

Yeni kurulan genç cumhuriyette bu felsefeyi yıkmak, hem de ülkenin gerçekten 

ekonomik ve politik bağımsızlığını kurmak oldukça zor olmuştur. Cumhuriyet döneminde 

yürürlüğe konmaya çalışılan birçok politika gibi bilim ve teknoloji alanındaki 

düzenlemeler de öncelikle ülkenin ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmasını hedeflemiştir. 

Bu amaçla, bilimsel yaşamı oluşturan araştırma kurumlarıyla üniversitelerin kuruluşları 

daha ilk yıllarda düşünülmüştür. Bilim kurumları kadar ülke endüstrisinin gelişmesi için 

de devlet eliyle bir çnk sanayi tesisi kurulmuştur. 

r TÜ BiT AK Bilim 'c Teknoloji Yönetim Sistenıleri Ülke Örnekleri ,·c Türkiye. Ankara. Mayıs 19%. 
s.T!. 
ıx Orhan K URAL. .. Cııııılıııriyctiıı 70. Yılında Türkiye· de 1\lakinc Teknolojisi·· Bilim w Td~nik 

lkr~i~i Cumhuri~ctin 70. Yılında Tiirki~c'dt' Bilim 1 Özd Eki. TCJBiTAK. Ankara. Kasım I'N>. 

s27 
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Cumhuriyetin ilk yıllarında umut veren bu tabloya karşın, günümüzde bilim ve 

teknoloji ortaınından ve düzeyinden söz etmek ve bu alanda diğer ülkelerle rekabet 

etmek, ne yazık ki sözkonusu bile edilememiştir. Belirlenen amaçlar ve bu amaçları 

gerçekleştirmek için kullanılacak araçlar ve yetkili kurumlar, daha gerçekçi, üretken ve 

kalıcı olmadıkça, ülkemizin bilim ve teknoloji üretimi ve bu konuda yarışarak liderlik 

kazanması, ne yazık ki önümüzdeki on yıllar için de oldukça uzak bir hedef gibi 

görünmektedir 49 

Türkiye' de bilim ve teknoloji alanında belirli bir politika izleme arayışı ve ilk 

politika formülasyonları Planlı Dönemle birlikte başlamıştır. Bilim ve teknoloji 

faaliyetlerinin yönlendirilmesinde rol alacak ilk kunım da (TÜBİTAK) yine aynı dönemin 

( 1963) ürünüdür. TÜBİTAK'ın kumlmasını sağlayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planındaki (1963-67) ilke, izlenecek politikanın ana hatlarını da belirtmektedir: 

''Tabii bilimlerde temel ve uyR?damalz araştzrmalarz teşkilatlandırmak, bunlar 

arasmda işbirliğini sağlamak ve araştzrma yapmay1 tqı1ik etmek iizere bir Bilimsel ve 

Teknik Araşflrmalar Kummu kurulacaktzr. Bilimsel ve Teknik Araştzrmalar Kurumu, 

araştımwlann plan hedeflerini gcrçeklcşürecck alanlara yiJnc/mesinde ve lmna giJre 

()ncelik ulmusmda yurdmıc;1 olac;akttr "5~ 

Daha sonraki plan dokümanlannda (İkinci Beş Yıllık Planı ·n.ın [ 1968- ı 972] son 

yılların ait Yıllık Programlarda ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında [ !973- ı 977]) 

teknolojik gelişme ve teknoloji transferi konulan da ele alınmış ve hatta Dördüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planın da ( 1979-1 983) ilk kez. "teknoloji politikaları"ndan söz edilmiş, 

"teknoloji politikalarının sanayi. istihdam ve yatırım politikalarıyla birlikte bir bütün 

olarak ele alınması ve belli sektörlerin kendi teknolojilerini üretecek biçimde 

geliştirilmesi" öngörülmüştür. Ama. i 96(l'lı \·e i 970'li yıllarda. bilim ve teknoloji 

alanında izlenen aııa politika. doğa bilinılerinde temel ve uygulanıalı araştırınaların 

desteklenmesi olmuştur. Bu yaklaşıma göre, teknoloji arka planda kalan bir motiftir ve 

i'' Mııai.Zez BABACAN. ··Türkiye'de Araşıınııa-Gelişıinııc. Teknoloji Ürcıiıııi Nasıl Yaygıııl;ışıınl;ıbilir 
._, .. istaııhııl Ticard Odası Yayını, isıaııbııl. ı ')9-f. ~ .. ı X-1 '). 
'" DPT. Birinci Beş 'ı' ıllık Kaıkınıııa Planı. Ankara I%.). s.ı(ı.f 
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doğa bilimlerinde - temel ve uygulamalı araştırmalarda- kazanılacak (ve sürdürülecek) 

yetkinlikle kendiliğinden çözülebilecek bir sorundur. sı 

1980'li yılların başında, dönemin ilgili Devlet Bakanı'nın koordinasyonuyla, 300 

kadar bilim adamı ve uzmanın katılımıyla hazırlanan Türk Bilim Politikası: 1983-2003 

dokümanıyla, ilk kez, ayrıntılı bir bilim ve teknoloji politikası ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışmada teknoloji konusu ana konu olarak belirlenmiş ve öncelik 

verilecek olan teknoloji alanları belirlenmiştir. Bu yeni yaklaşım, bilim ve teknoloji 

politikalarının, ekonominin yönetiminde ve toplumsal yaşamın başlıca etkinlik alanlarının 

düzenlenmesinde rol alan unsurların da (bakan, bürokrat ve hükümet dışı ktınıluş 

temsilcilerin) katılımıyla belirlenmesine imkan tanıyan yeni bir kurum yaratmıştır: Bilim ve 

Teknoloji Yüksek Kurulu (BYTK); Sözkonusu kurulun temel hedefleri ise şunlardı: 

• On bin çalışan nüfus başına araştırıcı sayısının 1 5 'e çıkarılması, 

• AR-GE harcamalarının GSI\1H'daki payının %1 'i aşması, 

• Ülkemizin bilime katkısı açısından dünya sıralamasında 30'unculuğa yükseltilmesi, 

• Özel kuruluşların AR-GE harcamalarına ayırdığı kaynağın, ülke AR-GE 

harcamalarındaki payının %30'a çıkarılmasıdır. 

Temel hedef olarak da bilimin tüm alanlarındaki eşik değer olarak belli bir düzeye 

ulaşmak olarak nitelendirilebilecek "dünya teknolojisine yetişmek" olarak belirlenmiştir. 

Dünya teknolojisine yetişmenin önkoşulu olarak ''jenerik teknolojilere" yönelirrmesi 

önerilmektedir. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için de parasal kaynak, yaratılmasına, 

özel kuruluşların AR-GE harcamalarının artırılmasına, insan kaynağının geliştirilmesine ve 

Türkiye'nin dünyadaki bilim ve teknolojiye katkı düzeyinin artırılınasına yönelik 

önlemlere yer verilmektedir. Ancak. Türk Bilim Politikası: 1983-2003 hayata 

geçirilememiştir. 1 9ö3 ·te kurulan, fakat, ilk toplantısını 9 Ekim 1989' da, ikincisini ise 3 

Şubat 1993 'te yapabilen BTYK 'ya da işlerlik kazandıniamamı ştır. 

51 TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Yönetim Sistenıleri Ülke Örnekleri ve TÜrkiye, Ankara. Mayıs 1996. 
s.lOl-102 
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Şu anda Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji politikası konusundaki temel doküman, 

BYTK'nın ikinci toplantısında karar altına alınan Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 

!993-2003 'tür. Bu dokümanda ifadesini bulan politika 1995 başlarında Yüksek Planlama 

Kurulu'nca VII. Beş Yıllık Plan Döneminde Öncelikle ele alınması öngörülen temel 

yapısal değişim kapsamındaki Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi Çalışma Komitesi 

Raporu (24 Şubat 19959 ile geliştirilerek somut bir zemine oturtulmuş ve bu proje VTT. 

Beş Yıllık Planın ana temellerinden birini oluşturmuştur. 

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında kendine yeter bir hale gelebilmesi; bilim ve 

teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisini kazanması, Ulusal 

inavasyon Sistemi'ni kurmayı başarmasına bağlıdır. Başarının kilit noktası ise, konunun 

ekonomik, siyasi, toplumsal boyutlarıyla sistemsel bir bütünlük, süreklilik ve kararlılık 

içerisinde ele alınmasıdır. 

Ulusal inavasyon sistemi, sanayileşme eşiğini geçıp enformasyon toplumuna 

geçişin, bu ikili sonınu aynı zaman diliminde aşabilınenin de, manivelası dır. 52 

Tablo Il.9 : TÜRKİYE'nin AR-GE Göster eleri -------------------. 
r-:-Tc..:.o.ı:ı..:..:lıc:.::ım::....::.A=R:..:.-....::G:..:E=--=H=a:..:.r:..:.c':.:.:·u:.:::nc:.::al::..:,a:..:.r.::....ı .::..::0:..:..9..::...9..::...5)'----------+2:..:9_.:_. :ı:....-(:....)9--'-. ::....ı 9-J.. 8 Milyon TL (cari) 
AR-GE Harcamalan/GSYİH (1995) 0/cı 0.38 
1000 İktisadeıı Faal Nüfusa Düşen O.X2 kişi 
To ılamAr-GE Personeli (1995) 

AR-GE Harcamalannııı 
Finansmanı Sağlayan Kesimlere 
Giire Dağılımı (1995) 

Ticari Kesim (kamu dahil): '%32.'! 
Dc\'lct 
Diğer Ulusal Kaynaklar : '%2. 7 
Yurtdışı : 'Xı2.0 

r----------------------------------+.::....:.:.:~ı_ 
AR-GE Harcamalannın Ticari Kesim (kamu dahil) : %23 .Cı 
FaaJi~·eti Gerçeldeştircn Yiikseköğ.retinı sektörü : %(ı9 
Kesimlere Giire Dağılıını (1995) Dc,·Ict : %7.-J. 

Kaynak : TÜBİTAK Bilim \'C Teknoloji Yönetim Sistemleri Ülke Örnekleri \e Türkiye. 
Mayıs 1996. s. lO I \'C Internet : http:/1\nvw.die.go\'. tr/ar-ge sa~ faları 

Yukarıdaki Tablo 11.1 O' da Türkiye'nin mevcut AR-GE gücü ortaya konmaktadır. 

İleri ki bölümlerde bu konuların ayrıntılarına girilecek olmasına rağmen, mevcut 

potansiyel değerlendirilecek olursa; Türkiye· de AR-GE've ayrılan kaynakların yetersiz 

<: TClBİTAK Türkiye ·nin Bilim' c Teknoloji PolitiK;ısı 'c TÜBİTAK ·ın Mis~ onu. An b ra. Mayıs I '!')7_ 

s ll 
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olduğu, araştırınacı sayısının az olduğu ve mevcut kaynaklarında diğer ülkelere nazaran 

farklı kesimler taratindan kullanıldığı görülmektedir. Bundan sonraki bölümler içinde bu 

konuların ayrıntıları ele alınacaktır. 

A- Türkiye'deki Mevcut AR-GE Yapısı 

Türkiye' deki AR-GE ve teknoloji üretimi boyutlarını incelerken öncelikle 

ülkemizin bilim temeli ve dokusu üzerinde kısaca durmak, içinde yaşanılan oıiamın 

durum tespitinin yapılması ve temel sorunların oıiaya koyulması gerekir. 

Türk endüstrisinin istisnalar hariç tutulursa, AR-GE faaliyetlerinin genel durumu 

şöyle özetlenebilir: s:; 

!. Türkiye'de "Bilim ve Teknoloji" ve/veya bir "endüstriyel politika veya strateji" 

yoktur. 

2. AR-GE'ye dayalı endüstri yok sayılabilir. 

3. Transfer edilmesi gerekli teknolojiler önceden belirlenınediği gibi, alınacak 

teknolojilerle ileride ne yapılacağı belirsizdir. 

4. Üretilecek üıiin ve sistemlerin "sistem etüdü" yapılmadığı gibi, gereksinimierin 

belirlenmesinde de bilims~l yöntemler kullanılmamaktadır. 

5. Bilgili ve becerili insan gücü çok kısıtlıdır. Eğitim sisteminin çok yetersiz oluşunun 

yarattığı bilgi ve anlama noksanlığı çok yaygındır. 

6. AR-GE ile ilgili kuruluşlar arasında önemli eşgüdümsüzlük vardır. 

7. Danışma veya uzmanlık merkezleri yok denecek kadar azdır ve olanından da 

yararlanılmamaktadır. 

8. AR-GE konusuna verilen düşük öncelik sonucu olarak,yeterli kaynak 

ayrı lmamaktadır. 

9. Gereksinim ve politik beklentilerin aciliyeti. uzun vadeli plan ve programların 

bulunnıayışı AR-GE ~·olu ile tasarım ve imalat yolunu tıkamaktadır. 

'' Mııa1.1:cz BABACAN. "Tiirkiyc'dc Araştırıııa-Cicliştirıııc. Teknoloji Urctiıni Nasıl 'ı'a~gııılaştırıl:ıbilir 
., .. İstaııhııl Ticaret Odası. İstaııbııl. J<J<J-L s.l<J 
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Ülkemizde uzun yıllardır gözlenen önemli olgulardan biride, AR-GE ve teknoloji 

üretim sisteminin sağlıklı işememesi nedeniyle teknoloji üretiminden çok teknoloji ithalatı 

yapılmasıdır. Bununla birlikte ülkemizde teknoloji ithalatının niteliği gittikçe 

değişmektedir. Örneğin 1960-1980 döneminde daha çok dolaysız teknoloji transferini 

(makine imalatçıları, mühendislik danışmanlık firmaları, montaj ve işletmeye alma işlerini 

yapan fırmalarla doğrudan çalışılmasını) tercih eden Türkiye'nin 1980 sonrasında lisans 

yoluyla dolaylı teknoloji transferini tercih etmesi daha düşük maliyet açısından avantaj 

sağlamış olsa da, teknoloji birikimi açısından önemli bir katkı yapmamıştır. 

Ancak· son yıllarda lisans yoluyla üretim yapan fırmaların da (örneğin beyaz 

eşyada Arçelik AŞ.) çeşitli nedenlerle AR-GE'ye ciddi bir şekilde yöneldikleri 

görülmektedir. Nitekim Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) Hazine ve Dış 

Ticaret kayıtlarından yaptığı bir araştırmada, 1980- ı 990 döneminde toplam 603 "lisans 

ve teknik yardım anlaşması" incelenmiştir. Sözkonusu çalışmada sanayinin gerek ürün 

gerekse üretim yöntemi amacına yönelik teknoloji gereksiniminin çoğunlukla lisans alımı 

yoluyla karşılandığı sonucu elde edilmiştir. 54 Bununla birlikte sistemli bir şekilde olmasa 

da, ülkemizde ithal · edilen teknolojinin özümsenmesi, geliştirilmesi ve difuzyonunda 

önemli aşamalar da kaydedilmiştir. 

AR-GE ve teknoloji üretimi sanayinin yapısı ile de doğrudan ilgilidir. Ülkemizde 

sanayinin genel yapısını şöylece sıralamak mümkündür. 

• Sanayi altyapısı çevresindeki gelişmekte cılan ülkelerden daha gelişmiştir. 

• Türk sanayinin %99,8'i küçük ölçeklidir. 

• Teknolojik açıdan dışa bağımlıdır. 

• Bazı sektörlerde modern teknoloji kullanılmaktadır. 

• ı 960'lardaaynı düzeyde olan Pasifik ve Uzak Doğu ülkelerinin gerisinde kalmıştır. 

• Türk sanayıı kendi teknolojisini üretecek yenilikçi ve yaratıcı bir üretim 

mekanizmasına sahip değildir. 

5
.
1 Aykut GÖKER. ·· Türkiye Sanayiinde rekabet Gücü ya da Teknoloji Faktörü". 1993 Sanayi 

Konı.?:rl'lcri Bildiriler Kitahı ı. Cilt, Tl\tMOB, Ya~·ın No: ı 60. Ankara. llJlJ3. s. 1-1-2 
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Teknoloji transferinin daha ekonomik olduğu görüşüyle daha çok kısa vadeli 

çözümlerle teknolojik sorunlarını çözmeyi amaçlayan firmalar, sorunlannın çözümü için 

üniversitelere ve araştırma kurumlarına başvuruda pek gönüllü davranmamaktadırlar. 

Üniversite-Sanayi arasındaki ilişkilerin zayıJ]ığı bir yandan işletme sorunlarının bilimsel 

bakış açısından uzakta, ticari kaygılarla çözüm üretildİğİ ortamlar yaratmakta; diğer 

yandan da araştırma ve eğitim kurumlannda endüstrinin gereksinim duyduğu ve 

sorunlarına yabancı kalan çalışınalar sürdürülınektedir. Taraflar arasında AR-GE köprüsü 

kunılamayınca teknoloji üretimi olanağı doğal olarak zayıflaınaktadır. Sonuç olarak, ne 

teknoloji transferinden vazgeçilebilınekte, ne de üniversite-sanayi kesimlerinin birbirinden 

kopukluğu önlenebilınektedir. 

Gelişmiş ülkelerde araştırma ve geliştirme harcaınalarına ivme kazandıran 

çalışmalar, özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelerde sektör şirketleri 

konuya verdikleri önemle üniversiteleri geçmiş dunımdadırlar. AR-GE harcamalarından 

üniversitelerin aldığı pay genellikle ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ters orantılıdır. Türkiye 

gibi gelişmekte olan ülkelerde üniversiteler, başlangıç için araştırma ve geliştirme 

çalışmalarının filizlendiği uygun zemine sahip ortamlardır. Türkiye' de de AR-GE 

çalışmalarının %69'u üniversitelerde gerçekleştirilmektedir. Ar-GE harcamalarından özel 

sektörün aldığı %24 'lük pay diğer ülkelerle karşılaştırıldığında son derece düşüktür. Bu 

bağlaında AR-GE için üniversiteden teknik anlamda beklentilerin yükseltilmesi, 

finansman için özel ve kamu kesiminin ön plana çıkarılması gereklidir. Şekil II. 8 'de 

Türkiye ile bazı ülkelerin Ar-GE harcamalarının sektörel dağılıını verilmiştir. Şekilden de 

görüldüğü gibi AR-GE yapısındaki çarpıklık, ülkemizde genel anlamda bir AR-GE 

politikasının olmadığına da işaret etmektedir. Bugün dünyadaki en buyük araştırma 

bütçelerine ve araştırınacı sayılarına sahip olan ABD, Japonya, İngiltere ve Almanya gibi 

ülkeler şekilde de görüldüğü gibi mali kaynaklarını özel sektörün kullanınası yönünde 

kuruınsallaşmışlardır. Oysa ülkemizde bu tam tersine olup, mali kaynakların bü)·ük 

kısmını üniversiteler kullanmaktadır. Bu yapı değişınediği sürece ülkemizdeki AR-GE 

çalışmalarından istenen verimin alınması imkansızdır. 



Şekil 11.8 : BAZI ÜLKELERDEKi AR-GE HARCAMALARININ 
SEKTÖREL DAGILIMI 

1 cüniversite •özel CKanıu i 
100%~r-~--~-r--~=r===r-,===T==r=~==~'--r-.---~-r--.--.-, 
90% 
80% 
70% 
GO% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0%-L-~~--~~--~~---L~--~--~~--~--~~--~~--~~~ 

Kaynak: "Dünyada ve Türkiye'de Rekabet" MESS, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
Yayını. İstanbuL Mayıs 1997. s.lOO 

B- Türkiye'deki MevcutAR-GE'nin Kurumsal Yapısı 

50 

Türkiye açısından AR-GE sisteminim kurumsal yapısını değerlendirdiğimizde 

Şekil 7'de gösterilen kurumsal yapı ve ilişkilerin, kurumsal yapıyı oluşturan üniversiteler, 

girişimciler, ticari amaçlı olmayan kurulu~lar ve kamu kurumlarının yeterince etkin 

olmadığını görmekteyiz. 

Diğer yandan bu kurumlar arasında AR-GE sisteminin etkin çalışmasını 

sağlayacak ilişki ve koordinasyonda sağlanamamaktadır. Örnek olarak, AR-GE sistemi 

için üniversiteler bilim ve mühendislik eğitiminde, girişimciler yenilik yaratmada ve ticari 

amaçlı olmayan kunıluşlarda bilimsel enformasyon sağlamada yetersiz kalmaktadırlar. 

Türkiye'de üniversiteler AR-GE ve teknoloji üretim sistemi içindeki %69'luk pay 

ile dünyada ilk sırada yer almaktadır Bu oran gelişmiş ülkelerde %50'nin üzerinde 

olmayıp Japonya'da %20,2, İsviçre'de %13, ABD'de %14'dir. Buna karşılık 

üniversitelerdeki her altı bilim adamından oı1alama olarak yalnızca bir tanesi uluslararası 

düzeyde yayın yapmaktadır.'~ Böyle bir durumda da. aı1an nüfus baskısının da etkisiyle. 

üniversitelerimiz araştırma yapma kimliklerinden hızla uzaklaşmaktadırlar. 

ss Mevlüt ÇETiNKAYA. Yaşar UYSAL. İsmail MAZGİT. "Türkiye 'de Ar-Ge Ye Teknoloji Üretiminin 
Yaygııılaştırılınasında Riitiinciil Makro-Mikro Etkileşim Modeli". İstaniıni Tiearet Odası. istanbul. 
l 'JY-1-. s 1.1 
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AR-GE faaliyetlerinin finansman kaynağı yönünden yıllara göre bazı ülkelerle 

karşılaştırmalı olarak incelediğimizde, üniversitelerimizin AR-GE konusunda çok büyük 

bir ağırlığa sahip olduklarını görmekteyiz. Üniversiteleri, ikinci sırada ticari kesim, 

üçüncü sırada ise kamu kurumları izlemektedir. 

25 

20 
20,4 

15 
t.~ 

10 

5 

o 

Şekil 11.9: Türkiye'de Ticari Kesimin Toplam AR-GE 

Harı:am:ıları İçindeki Payı 

.......-

21,1 22,9 
24,7 24 23,6 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Kaynak: TÜBİTAK.Türkiye·niıı Bilim ,.e Teknoloji Politikası ,.e TÜBİTAK"ııı 
Misyomı. Mayıs 1 <.J'.J7. s. 76 \'e Internet: http://\nnY.die.gm .tr/ar-ge sa~ falan 

Tah lo II. 1 O : Ülkelcı·e Giire Ticari Kesim 
AR-GE Harcaınaları 

Üll~eler AR-GE Harcamalan Yıl 

G. Kore 7:1.0 J<.J92 
ABD 72.7 Jl)l)(ı 

Kuzey Amerika 70.~ ı l)l)5 

OECD (ı(ı)\ ı l)l).f 

Japonya (ı( ı. ı ı ')').f 

AlnıanYa (ı(ı, ı ]l)'J5 
RtısYa FederasYon u (ı(ı. () J')l).f . . 
İngiltere (ı5.2 Jl)l).f 

A\Tııp;ı Biriiili (ıJ.l) ]')').f 

Fransa (ı l.!ı ]')')5 

Daniıııark;ı 5X .. ~ ]')') ·' 
İ ta ha 57.7 ]l)l)(ı 

Hollanda 51.5 ]')').f 

İspam a ..ı...ı..<.J ı ')lJ.f 

'Yunanistan 2!ı.X ]l)')·' 
Kaynak : TlJBlTAK.Tiirkiye"nin Bilim \C Teknoloji Politikısı \C 

TOBİT.-\1--: ·ın 1\lisyoıııı. Ankar;ı. M;ıns l'J'J7. s 7 !ı 
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Şekil 11.10: Türkiye'de Üniversitelerin Toplam Ar-~e 
Harcamaları i çinlll'ki Payı 

1991 1992 1993 1994 1995 

Kaynak TÜBİTAK. Türkiye 'nin Bilim \C Teknoloji Politikası ye 
TÜBİTAK'ın Misyonu. Mayıs IIJlJ7. s.7() ve 
Intemet: http:/ /mvw.die.gov. tr/ar-ge sayfaları 

·Tablo II. ll :Ülkelere Göre Üniversite Kesimi 
AR-GE Harcamaları 

Ülkeler AR-GE Harcamaları Yıl 

Yunanistan -1-0.7 1993 
32,7 1994 

Hollanda 28,8 1994 
Danimarka 22.8 1993 

22.-J. 1996 
20.6 1994 
20.2 1994 

Alınanya 18.9 1995 
OECD 17.~ Jl)94 
İn iltere 17.5 199-J. 
Fransa 16.2 llJIJ5 
Kuzey Amerika ı 5. ') llJlJ5 
ABD 15.1 1996 
G. Kore 6.0 1992 
Rusya Federasyonu 5.1J I 99-J. 
Ka~·ııak : TÜBİT.AJ<..Tiirkiye 'nin Bilim 'c Teknoloji Politikası 
\C TÜBİTAK'ın Misyonu. Ankara. Mayıs IIJIJ7. s.76 

Şckiiii.ll: Türkiye'de Kaıııu Kesiminin Toplam AR-GE 
Harcamaları İçindeki Payı 

10~~------------------~~~-----------, 

s 

6 

2 

7.9 
7,4 

o ~----------------------------------------~ 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Ka~·nak TÜBİTAK. Türkiye 'nin Bilim \'C Teknoloji Politikası \C 

TÜBİTAK 'ın Misyomı. Ankara. Mayıs 1 IJIJ7. s. 76 Ye 
Intcı-net : http://www.dic.goy.tr/ar-gc sayfaları 



Tablo 11.12: Ülkelere Güre Kamu Kesimi 
AR-GE Harcamalan 

Üll<eler Aı·-GE Harcamalan Yıl 

Yunanistan 32.0 Jl)t)3 

Rusya Federasyon u 28. ı Jt)t)-1-

İspanya 21.5 Jt)t)..j. 

Fransa 20. t) Jt)t)5 

İtalya ltJ.9 ı t)t)6 

Hollanda ı 8.ô Jt)l)-1-

Danimarka 17.8 1993 
AYnıpa Birliği ı ().3 lt)l)4 

AlmanYa 15.0 Jt)95 
İngiltere 13.8 ll)t)-1-

OECD 12.-1- !tJ9-I-
Kuzey Amerika 10.0 1995 
.ABD 9.0 llJ% 
Japonya l!.O Jt)t)-1-

.. 
Kaynak : TUBIT AK. Türkiye ·nin Bilim Ye Teknoloji Politikası \'C 

TÜBİT.AK'ın Misyonıı. Ankara. Mayıs I 997. s. 76 

";;'"'~ .. ı 

Türkiye· de kamu tarafından oluşturulan AR-GE yapısı tarihsel açıdan 

incelendiğinde gelişim şu şekildedir: Cumhuriyet Döneminde kamu kesimi ipek 

böcekçiliği, ,·eterinerlik, tıp. maden mühendisliği (MT A). elektrik mühendisliği (Elektrik 

işleri Etüd İdaresi) gibi alanlarda ilk araştırma kurumları kurulmuştur. Ormancılık 

Araştırma Enstitüsü ( 1952 ). Atom Enerjisi Komisyonu (1956 ). TÜBİTAK ( 1963) ve 

benzeri kurumlar araştırma çabalarıyla üniversitelerin yanında bilim hayatına katkıda 

bulunmava çalışmışlardır. 5 rı 

Zaman içinde Başbakanlık ve çeşitli bakaniıkiara bağlı olarak çok sayıda araştırma 

ve uvgulama klınını yada kuruluşu oluşturulmuştur. Ayrıca özel sektöre ait kuruluşların 

AR-GE ağırlıklı çalışmaları da teknoloji ve yenilik üretimine katkıda bulunmaktadır. Özel 

kesimde AR-GE birimleri sayacak olursak: Türkiye Şişe ve Cam Sanayii A.Ş .. Koç 

Holding AR-GE l\:lerkezi. Türki~~e ÇimentLı l\'lüstahsilleri Birliği Çimento Araştırma ,.e 

geliştirme \!erkezi. Eczacıbaşı Ilaç Sanayi Ticaret A.Ş ... -\RGESA (Sabancı Holding 

Araştırma ,.e Geliştirme Sanayi ,.e Ticaret AŞ.). NETAŞ AŞ .. RAKS A.Ş. gibi üretimi 

elektroniğe da~·alı bazı bü~·ük tirmaların AR-GE birimleri sa~·ılabilir 

'· Allillet i KA.~!. .. Cııııılıııri:ıct ~uııras1 Bilim H;ı\atıını; Cstiiııc Bir Yorııııı ... Cııııılıııri:ıctiıl 70. Yılınd;1 
Tiirki\c.dc Biliııı I. Tiihitak Bilim n· Td;.nik [)l'rgisi Özd El,;i. Aıık;ır;ı. I l)l)-1-. s.~ 



Birkaç büyük firmanın Ar-GE çabası dışında "endüstri" kesimindeki AR-GE 

faaliyetlerinin azlığını Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en önemli sorunlarından 

biri olarak saymak gerekir. 

Sözkonusu kurumlardan en etkin duıumda bulunan Başbakanlığa bağlı olarak 

çalışan TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuıumu) ve TAEK (Türkiye 

Atom Enerjisi Kurumu) ayrıca yakın zamanda kurulan TÜBA (Türkiye Bilimler 

Akademisi), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan KOSGEB (Küçük ve 

Oı1a Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ve vakıf statüsünde 

kurulan TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) bilim ve teknoloji üretiminde rol 

oynayabilecek kuıumlardır. Bu kurumlardan en önemlisi olan ve Türkiye'nin Bilim ve 

Teknoloji politikasının oluştunılmasında önemli rol oynayan TÜBİTAK'ın incelenmesi 

gerekmektedir. 

I- TÜBİTAK (Tiirkiye Bilimsel ve Teknik Araştınna Kurumu) 

T()BİTAK'ın kuıuluş amacı pozitifbilimler alanında AR-GE yapmak, yapılmasını 

sağlamak. eşgüdümlemek ve bu alandaki bilgilere erişilmesini sağlamak olup !963 yılında 

27'8. sayılı kanunla Başbakanlığa bağlı olarak kunıimuştur. 

TÜBİTAK'ın kunıiuşu, Türkiye' de bilim politikasının kuıumsallaşmasının da 

başlangıcı olarak kabul edilebilir. I 987 yılında, TÜBİTAK etkinliklerini rekabete açarak 

yönetimi de \'eri ml i hale getirmek üzere TÜBİTAK kuruluş yasasında değişiklik 

yapılmıştır 

Yeni ~·asa değişikliği ile TÜBİTAK araştırma grupları kanalıyla parasal destek 

sağladığı AR-GE etkinlikleri yanında kendisine bağlı araştırma birimlerinde önemli 

boyutlarda AR-GE çalışması yürütmektedir. 

Tl1 BITAK tarafından y•ürütülen çeşitli çalışmaların bo\'lıtları konusunda fikir 

vermek için aşağıdaki şekiller önemli bir veri kaynağıdırlar 
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TÜBİTAK'ın en önemli AR-GE birimleri olan Marmara Araştırma Merkezi 

(MAM), Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü (BiL TEN) ve Savunma 

Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE)'nin son yıllarda TÜBİTAK'ın genel 

bütçesinden aldıkları pay azalma trendine girmiştir. Bu durum Şekil II. 14'de 

görülmektedir. 

Şekil IU-1: Tübitak'ın AR-GE Birimleri Faaliyet Giderlerinin 
Yıllık Bütçeye Oranları (1993-97) 

60-r---~~--------~~------~~------------------------~ 51,6 
50 

40 

20 

10 

1993 1994 1995 1996 1997 

Kaynak : TÜBİT AK.Tiirkiye ·nin Bilim Ye Teknoloji Politikası ye TÜBİTAK'ın Misyonu. Mayıs 
l 'J'J7. S. :-:;7 

TÜBİT.A.K'ın AR-GE birimlerinin yıllık faaliyet giderleri azalma eğilimi 

gösterirken. Teknoloji Kolaylık Birimlerinin yıllık bütçeden aldıkları pay artmaktadır. 

TÜBİTAK'ın Teknoloji Kolaylık Birimleri sırasıyla; Ulusal Metroloji Enstitüsü (UiviE), 

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG). Enstrümental Analiz Laboratuvarı (EAL), Ulusal 

Akademik Ağ \·e Bilgi Merkezi (ULAKBiM) ve Doğa Tarihi Müzesinden (Kuruluş 

aşamasında) oluşmaktadır Bu birimlerin yıllar itibariyle TÜBİTAK bütçesinden aldıkları 

pav şu şekildedir ı 99:1 °'o6.:1. ı994% ı O, ı995 °io9 2. ı 996 %ı 2. 7. ı 997 % ı2. T dir. 

Ayrıca TC1B İTAK Teknoloji İzleme \·e Değerlendirme Başkanlığı tarafından 

De~tekleıne ve Fi~·at İstikrar Fonundan sana~'i kuruluşlarına aktarılması uygun görülen 

AR-GE yardımlarının TÜBİTAK ·ın ~~ıllık bütçesine oranı son yıllarda çok hızlı bir şekilde 

artmaktadır. Sana~'i Kuruluşlarına sağlanan AR-GE desteğinin TÜBİTAK yıllık bütçesine 

oranı ı 994'de %0 iken, 1995'de %0.1, ı 996 'da% 7.3 ve ı 997'de %25.6 olmuştur. Diğer 

yandan TÜBİTAK ile uluslararası kunıluşlar tarafından ortak araştırma programiarına 

sağlanan destek miktarının yıllık bütçeye oranı 1993'de %0.9 olmuş iken, 1997'de %1.3 

olımıştur. 
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TÜBİTAK Tarafından Mayıs 1997 tarihinde yayınlanan bir çalışmasında 

TÜBİTAK yeni misyonunu şöyle belirlemiştir: 

TÜBİTAK'ın nihai hedefi; 

• Bilim ve teknoloji ile barışık, 

• Ulusal inavasyon Sistemi' ni kurmuş, 

• Bilim ve teknoloji üretmede yetkinleşmiş, 

• Bilim ve teknolojiyi, hızla, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme -inovasyon

becerisini kazanmış, 

• Dünya bilim be teknolojisine, insanlığın bu ortak mirasına katkıda bulunan ülkeler 

arasında saygınlığa sahip bir Türkiye yaratmanın onurunu paylaşmaktadır. TÜBİTAK'ın 

stratejik hedefi, geleceğe yönelik misyonu budur. 57 

2- Kamu AR-GE Kurumlannın Faaliyet ve Çalışmalan 

TÜBİTAK'ın faaliyet ve hedeflerini inceledikten sonra kamu araştırma 

kurumlarının da verimliliğinin de ortaya konması gerekmektedir. Bu konuda TÜBİTAK 

tarafından TAEK ve Türk Silahlı Kuwetleri'ne bağlı AR-GE birimleri ile üniversiteler 

dışında kalan kamu AR-GE kuruluşları incelenmiştir. Çalışma kapsamında 86 kamu AR

GE kuruluşu, çalıştıkları alanlar dikkate alınarak, OECD'nin sosyo-ekonomik hedefler 

sınıflandırılmasına göre gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma sonucu, kuruluş, araştırmacı 

ve doktoralı araştırınacı sayıları itibariyle Tablo I1.14'de gösterilmiştir. 

Söz konusu arka sayfadaki tablo incelendiğinde Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın 

Geliştirilmesi'nin, kuruluş ve istihdam edilen doktoralı araştırmacı sayıları açısından en 

büyük grubu oluşturduğu ve en ağırlıklı sosyo-ekonomik hedef olduğu görülmektedir. 

Diğer tarafdan, Yer ve Atmosferin keşti ve kullanımı alanında sadece 5 AR-GE 

kunıluşu olmasına rağmen, bu kuruluşlarda kendi verilerine göre I 308 araştırmacı 

istihdam edildiği ve bu alanın araştırmacı sayısında %44.6 ile en yüksek payı aldığı 

görülmektedir. (Bu araştırmacıların %90' ı J\1TA' da görevlidir.) Bu kategorideki her I 00 

,-TÜBİTAK. Türkiye ·nin Biliııı 'e Teknoloji Politikası \"C TÜBİTAK 'ııı Misyonu. Ankara. Mayıs llJlJ7. 
s.CılJ 
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araştırmacıdan 6'sı döktoralıdır. Toplam araştırmacıların %36.5'ini istihdam eden Tarım, 

Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi alanında ise bu oran %22'dir. 

Tablo II 13 · Sosyo-Ekonomik Hedefler Açısından Kamu AR-GE Kuruluşları'nın Dairılıını ,., 
Sosyo-Ekonomik Hedeflere Gcire Kuruluş Araştı rm acı Doktoralı Doktoralı 

Sınıflandırılınış AR-GE Faaliyet Alanları Ara ş. Ara ş. 
Yüzdesi 

Sayı liizde Sayı l"üzde Sayı Yüzde 
I. Tarım. Onnancılık ve Balıkı;ılığı Gelişt. 64 74,4 1069 J6.5 237 65,8 22 

2. Sıııai Geli~ınenin Destekleıunesi 12 13,9 355 12,1 37 10,3 14 

3. Enerji (Jretiıni ve Rasyonel Kullanıını 3 3,5 14 0.5 ı 0,3 7 

4. Altyapınııı Geliştirilmesi ı 1,1 29 ı o o () 

5. Çevre Konıma - - - - - - -
6. Sağlık I I,.I 154 5,3 5 1,4 3 

7. Toplumsal ve Kültürel Sonıniarın - - - - - - -
!Çözümü 
8. Yer ve Atmosferin Keşli ve Kullamını 5 5,8 I308 44,6 RO 22,2 6 

9. Bilginin Geliştirilmesi - - - - - - -
I O. Sivil HaYacılık - - - - - - -
I I. Sanınma - - - - - - -

TOPLAM 86 100 2929 100 360 100 52 
.. 

Kaynak : TUBIT AK Kamu Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Kıınılıışları "Bilgi Derleme
Değerlendirme Çalışması··. Mart 1997. s.l3 

Kamu AR-GE kuruluşlarındaki araştırmacı yoğunluk dağılımı Tablo II.l5'de 

gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi 1-5 arasında araştırmacı çalıştıran dokuz 

kuruluş vardır. 80'nin üzerinde araştırmacısı olan sadece bir kuruluş vardır. Bu kuruluşda 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığıdır. 

Araştırmacı açısından zayıf olan kunımların yeterli teknoloji geliştiremeyeceği ve 

AR-GE yapamayacağı açıktır. Bu nedenle kamu kurumlarındaki araştırmacı sayısının 

mutlaka arttırılması gereklidir. 

Doktoralı araştırmacıların yoğunluk dağılımlarıda Tablo 11.16'da verilmiştir. 

Doktoralı araştırmacısı olmayan 18 kuruluş bulunduğu, kamu AR-GE kuruluşlarının 

çoğunluğunda (52 kuruluş) doktoralı araştırmacı sayısının 1-:'i arasında değiştiği 

görülmektedir. 

Tablo 11.17' de de Kamu AR-GE kuruluşlarının proJe boyutları gösterilmiştir. 

Tablodan görüleceği gibi yürütülen projelerin çoğunluğu düşük bütçeli projelerdir. Bu 
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sonuçta yapılmakta olan araştırmaların komplike bir yapıya sahip olmadıklarını ve basit 

araştırınalar olduklarını göstermektedir. 

Tah lo ll. ı ..ı : Kamu Ar-GE 
Ku ruhışlannda Anıştı rm acı 
Yoğunhık Dağılıını(l995 Yılı) 

Araştırınacı SaYısı Kunıluş SaYısı 

I -5 9 

6 -lO ıs 

ll -15 1') 
l<> -20 u 
21 -25 5 
26-30 (i 

J ı -35 3 
36 -411 •' ll 

-ll -45 -1 
-16 -511 ı 

51 -.55 ı 

56 -611 -1 
61 -6.5 ll 

66-711 ı 

71 -75 ll 

76-811 ll 

81 ı 

Toplam 82(*) 
(*) MTA ve araştımıacı savısıııı l:ıdırtnıeyeıı 

kıınıluşlar hıı tabloya ko)1ılnıanıı~tır. 

Kaynak : TÜBİTAK. Kamu Araştırma
Geliştirme (AR-GE) Kunıluşları. Mart 
l9<J7. s.32 

Tahln 11.15: Kamu Ar-GE Kunıluşlarında 
Araştırmacı Yoi:,'lınluli Dağılımı 

Dnktnnılı Anıştıı·macı Sayısı Kunıluş Sa~·ısı 

o lR 
1- 5 52 

6 -10 9 

ll -1 s 3 

l5'teıı fazla 2 

Ttmlam 8-l(*) 
(*) MTA w TEAŞ Jıarıç 

Kaynak : TÜBİTAK. Kamu Araştırnıa-Geliştirıne 
(AR-GE) Kunıluşları. Mart 1997. Sf: 33 

Tablo 11.16: Kamu AR-GE Kuruluşları Proje Boyutlan (1996 Yılı AR-GE 
Program Tekliflerinde Tutarları Belirtilen Proieler İtibariyle) 

AR-GE.-\laııı <1 1-5 5-10 >10 Tutan 
Milyar TL .Vlilyaı· TL Milyar TL milyar TL Belirtilmeyen 

Pı·oje Sa~ısı 

Tarını Onnancılık Ve Balık. Gdişt. 421 108 32 38 187 

Sınai Gdisnıeııin Destekknın~si 44 33 4 ll 38 
Enerji Cr retimi w Rasvond Kullaııınıı - 3 2 2 2 
AJtvapıııın Gdistirilmesi - ı 5 6 -
Sağlık 2 3 - 6 9 
Yer ve Atnıost~riıı r.::~sfi w Kullanımı 2 4 ı 3 4 
TOPLAM 469 152 44 66 240 

.. 
Kaynak : TUBIT AK. Kamu Araştırnıa-Geliştirıne (AR-GE) Kunıluşlan. Mart 1997. s.53 

C- AR-GE ve Teknoloji Üretim Göstergeleri 

Ülkemizde AR-GE ve teknoloji üretimine ilişkin amaç ve kurumların yanısıra bazı 

göstergeler yardımıyla bilim ve teknoloji çıktılarının nicelik ve nitelik bakımından ele 

alınınası dünya ülkeleriyle durum karşılaştırması yapma imkanı verecektir. 
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l-AR-GE Harcamabın 

Bir ülkede bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeler o ülkenin bireylerinin 

yaşam seviyesinin yükseltilmesi ülkenin ekonomisinin sürekli olarak güçlendirilmesi ve 

ulusal güvenliğinin sağlanması için yapılır. 5 ~ 

Bu amaçla her ülkede kısa ve uzun vadeli bilimsel ve teknolojik AR-GE'nin 

gerçekleştirilmesi için devlet, kamu ve özel fonların belirlenerek kullanıma aktarılması 

kaçınılmazdır. 

Ülkemiz açısından bakıldığında AR-GE harcamalarıyla ilgili kesin ve ayrıntılı 

veriler Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından uluslararası standart yöntemlere göre 

1990 yılından itibaren açıklanmaya başlanmıştır. DİE tarafından 1990 yılından bu tarafa 

kamu kesiminde, ön tarama forınu ile araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunduğu tespit 

edilen tüm kamu birimleri ve devlet kuruluşları; ticari kesim anketlerinde, katına değer ve 

satış hasılatma göre ilk 500 firma, araştırma-geliştirme çalışınaları için teşvik alan 

kuruluşlar, yenilik faaliyetinde bulunan ve patent başvurusu yapan firmalar ile kamu 

iktisadi teşekküllerinin araştırma-geliştirme birimleri; yüksek öğretiınde ise tüm 

üniversiteler ve araştırma merkezleri çalışına kapsamına alınmıştır. 

Bu anket çalışınalarının sonucunda Türkiye'deki AR-GE harcamalarının 

GSYİH'daki payı Şekil Il.15'de gösterilmiştir. 1990 yılında Türkiye'nin AR-GE 

harcamalarının GSYİH'ya oranı b inde 3.2 düzeyinde iken, 1991 yılında bu oran b inde 5.3 

kadar çıkınıştır ve bu oran son altı yıldaki en yüksek düzeydir. 1992 yılından itibaren AR

GE harcamalarının GSYİH'ya oranı hızla düşıneye başlamış ve 1994 yılında .bu oran 

ülkemizdeki ekonomik krizin etkisiyle birlikte binde 3.6 seviyesine inıniştir. 1995 yılında 

ise çok az bir artışla söz konusu oran binde 3.8'e çıkmış bulunmaktadır. 

5
x Kemal SARlOGLU. Yedinci Beş Yıllık Kalkıııına Plam Bilim ve Teknoloji Özel ihtisas 
Koıııisyonıı' na sunulan Rapor. 1995. s.2 



Şekil ll. 15: Tiirkiyc't.lcki Toplanı AR-GE Harcamalarının GSYİH'ya 
Oranı l'J'JO-l9'J5 (Binılc, 'Y.,o) 

6 .-------------------------------------------------~ 
5 

4 

3 

2 

.. - - - - - ~-'l - - - -

. ___ 3.S _ 

o ~-----------------------------------------------J 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Kay nal.: : iııterııct : Iıttp//\nn\ .die. gov. tr./aı-ge sayfaları 
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Tablo ll. IS' de de Türkiye'deki AR-GE harcamalarının Türk Lirası ve ABD 

Doları cinsinden miktarları gösterilmiştir. Harcama miktarlarına cari fıyatlar üzerinden 

bakıldığında her yıl bir önceki yıla göre önemli artışlar görülmesine karşın, AR-GE 

harcaınalarına ABD Doları bazında bakıldığında oldukça değişik bir görüntü ortaya 

çıkmaktadır.Buna göre en yüksek AR-GE harcamasının gerçekleştirildiği yıl 1.476,5 

milyon Dolarla 1993 yılıdır. 1994 yılında bu oran oldukça düşmüş ve 1.154,8 milyon 

Dolara inmiş, 1995 yılında ise 1.302,8 milyon Dolara çıkmış olmasına karşın yinede 1993 

yılının gerisinde kalmıştır. Bu sonuçlarda, her yıl AR-GE harcamalarının pek artmadığını 

daha çok yerinde saydığım veya gerilediğini göstermektedir. 

Tablo 11.17 : Tiiı·kiye'rıin Topl<tm AR-GE Harcamaları Miktarı 
TL ve Dolar Bazında: GSYİH TL (1990-1995) 

YILLAR Gayri Safi Caı-i Fiyatlada Satın Alma Gücü 
Yurtiçi AR-GE 

Hasıla TL Harcamaları 

(Mihar) TL (Milvon) 
JY<JO 393.060,0 1.275.680, ı 
IY<Jl 630.116.0 3.330.047.0 
199] 1.093.368.0 5.356.813.7 
]C)')] 1.981.867.0 8.776.139.2 
I <J'J.J 3.868.429.0 13.991.270.2 
]9')5 7.762.456.0 29.509.394.8 

Ka~·ııal,;: DIE 1995 ve 1996 Istatistik Yıllıkları ve 
İnterııet : http://www.die.gov. tr/ar-ge sa)faları 

Paritesi AR-GE 
Harcamaları 

S (Milvon) 
855,6 

1.456,7 
1.436.1 
1.476,5 
1.154.8 
1.302.8 

Türkiye'deki kişi başına düşen AR-GE miktarları da Tablo Il.19'da gösterilmiştir. 

Ülkemiz nüfusunun hızlı aıtmasının etkisiyle birlikte, kişi başına AR-GE harcaınaları da 

azalmaktadır. ı 99 ı yılında kişi başına 25.4 dolarlık AR-GE harcaması son altı yılın en 
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yüksek düzeyi olup, daha sonraki yıllarda bu oran dalgalı bir seyir izleyerek düşmüştür. 

1995 yılında da söz konusu oran kişi başına 21 .ı dolar olmuştur. 

Tablo II.18: Tüdi.i:yc'dc Kişi Başına 
AR-GE Harcaması (1990-1995) 

YILLAR Caı-i Satııı Alına 

Fi:yatlarla Gücü 
TL ParitesiS 

J<)9(} 22.740.2 ı:u 

/1}9/ 5~:UlXlJ.6 25.-f. 

199] 91.438.2 24.5 

1993 147.520.5 24.8 
199-1 230.970.5 19.1 
/1}95 478.706.7 21.1 

Kayııal{ : Internet http://www.die.goY. tr/ 
ar-ge sa)faları 

AR -GE harcamalannın ülkeler bazında karşılaştırıldığı Şekil Il. 16' dan görüleceği 

gibi Türkiye sözkonusu ülkeler içinde en düşük AR-GE harcaması yapan ülke 

konumundadır. Sektörler itibariyle AR-GE harcamaları bir önceki bölümde ayrıntılı 

biçimde verildiği için bu bölümün içinde bu konuya değinilmemiştir. 

Şekil 11.16 : Bazı OECD Ülkelerindeki AR-GE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı 
2,5 (%), 1995 

2,5r-~~----~------------~--~~-------------------------------, 

2 

1,5 

0,5 

ABD Alınanya Avusturya Fransa ispanya i talya Kanada Yunanistan Türkiye 

Kaynak : Internet http://w\vw.die.gov.tr/ar-ge sayfaları 

AR-GE çalışmalarında önemli konulardan biride araştırma için gerekli olan Finans 

kaynağının nereden temin edildiğidir. Bu konuda Türkiye ile ilgili veriler Tablo II.20' de 

gösterilmiştir. Verilere göre Türkiye'deAR-GE'nin en büyük fınansörü kamu kesimidir. 

Finans yönünden 1990 yılında kamunun payı toplam AR-GE harcamalarında 

%71 .4 iken bu oran 1995 yılında %62.4' e inmiştir. 



Tahlo Il. liJ : Finans Kaynağıııa Giirc AR-GE 
Harcamalarıııın Yıllıır Bazmda Dağılımı(%) 

Yıllar Ticari Kamu Diğer yurtiçi Yuıidı~ı 

!990 27.-J. 71.-J. 1.0 0.2 
Jt)<)J 2X . .'i 70.1 1.2 0.2 
199:! 33.8 6-LO l.R 0.-J. 
1993 31.8 65.2 2.2 0.8 
!99-1 35.5 60.-J. 2.-J. !.7 
Jt)95 32. ') 62.-J. 2.7 2.0 

Kaynak: Internet http://\\\\W.elic.goY.tr/ar-gc sayf:ıları 
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Bu sonuç, batılı ülkelerde olduğu gibi Türkiye' de devletin AR-GE harcamalarında 

finansörlükten çekilmekte olduğunu, ticari kesim ve diğer kurumların payının artmakta 

olduğu görülmektedir. 

Ticarı kesimin AR-GE konusundaki tl.nansman sağlayıcılığı yavaş artmakta 

birlikte 1990 yılında bu oran %27.4 olmuş, 1995 yılında da %32.9'a yükselmiştir. Diğer 

yuı1içi ve yurtdışı kesimlerin payı ise 1995 yılında toplam olarak %4. 7' dir. 

Tahlo 11.20 : Tiiı-ldy·e'deki AR-GE Harcamalannın 
Tüı-leı-ine Göı·e Yüzdt~ Dağılımı(%) 

Yıllar Cari Harcıuna Yatınm Harcaması 

199] 47 53 
1993. 59 41 
199-1 64 36 
1995 66 34 

Kaynak : DİE 19% İstatistik Yıllığı 

Türkiye'deki AR-GE harcamalarının türlerine göre dağılımının verildiği Tablo II. 

21 'den görüleceği üzere, yapılan AR-GE harcamalarının türünde yıllar itibariyle yatırım 

harcamalarından cari harcamalara doğru bir kayış olduğu görülmektedir. 

Bu sonuca bakarak yeterli ve işe yarar AR-GE faaliyetlerinin gittikçe azaldığı, 

harcaınaların çoğunluğunun yatırım araç ve gereçlerine değil de, daha çok personel ve 

diğer gider kalemlerine yapılmakta olduğu sonucuna varılınası mümkündür. 

DiE verilerinden hareketle AR-GE harcamalarının ana sektörler itibariyle 

dağılımına bakıldığında, 1995 yılında %91.5 'la imalat Sanayii ilk sırada yer almaktadır. 
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Bu sektöıii %3.7 ile Hizmet sektörü, %2.6 ile Elektrik. Gaz ve Su Sektörü, %1.6 ile 

Tarım, Avcılık ve Orınancılık Sektöıii ve %0.6 ile Madencilik sektöıii izlemektedir. 

imalat Sanayiindeki alt sektörlerin AR-GE harcaınaları içindeki payları ise Tablo 

II.22'de gösterilmiştir. Makine, teçhizat, cihazlar ve ulaşım sanayiindeki AR-GE 

harcaınaları 1995 vılı itibariyle %69.2 olup, imalat sanayiinin yarısından fazlasını 

oluşturınakta ve payı giderek artmaktadır. 

Tablo 11.21: Tiirl{ imalat Saııayiiııdcld AR-GE Harcaınaları (Yiizdc, 0Aı) 

İınahtt San:n·ii Scktiirlcri 1992 1993 199-t 1995 
Makine. teçhizat. cihazlar ve 62.(ı ô9.9 (i(ı..f 69.2 
ulaşım araçları 

Ko k köıııiirü. petrol. nükleer 12.7 ll.l 11.5 ı o ..ı 
yakıt. kimyasal madde. plastik 
ve kauçuk 
Metalik olmayan diğer mineral -t.7 :3.lJ 8.:3 6.:3 
üıiin imalatı 

Ana metal sanayii 10.8 -1-.8 6.0 6.0 
Gıda. İçecek ve Tütün 3.7 5.1 5.3 4.7 
Dokuma. giyim eşyası. kürk ve 3.1 :3.0 1.6 1.6 
deri 
Makine ve teçhizatı hariç metal 1.2. 0.6 0.6 1.5 
eşya sanayii 

A_ğaç.kağıt.basıııı. vayıııı 0.2 tU 0.2 0.2 
Mobilya İmalatı ve diğerleri o.~ 0.9 
TOPLAM ı on 100 100 100 
Kaynak : DIE 1996 Istatistik Yıllığı 

AR-GE harcaınalarını genel olarak değerlendirdiğimizde ülkemizdeki AR-GE 

harcamalarının gelişrhiş ülkelere nazaran çok yetersiz olduğu, harcamaların daha çok 

devlet eliyle ve cari harcama türünde olduğu, sektörler bazında da en çok AR-GE 

harcamasının imalat sanayii tarafından yapılmakta olduğu ortaya çıkmaktadır. 

2- AR-GE Personel Sayısı 

AR-GE konusundaki en önemli konulardan bir diğeri de bu alanda çalışan 

personel sayısıdır. Çünkü personel sayısının artışıyla birlikte AR-GE faaliyetleri artmakta 

ve üı.aliyet sonucunda daha çok ürün veya buluş ortaya çıkarılmaktadır. Bu durum ise 

direkt olarak ekonomiye pozitif etki yaratmakta, piyasaya sürülen her yeni ürün üretimi 

arttırmakta, yeni katma değerler yaratmakta, istihdaının artışına katkıda bulunmakta, 

·>11 ,: ' 1 
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ihracat miktannda aı1ışa neden olmakta ve ülkenin ekonomik yapısını geliştirici yönde 

olumlu katkılar sağlamaktadır. 

Ülkemizdeki AR-GE personel sayısı Tablo 11.23 'de verilmiştir. Buna köre Tam 

Zaman Eşdeğeri (TZE* ) toplam AR-GE personel sayısı 1990 yılında 13.951 kişi iken bu 

oran 1995 yılında 18.498 kişiye çıkmıştır. Araştırınacı sayısı ise 1990 yılındaki ı-ı .225 

kişiden 1995 yılında 15.854 kişiye çıkmıştır. 

Tablo 11.22 : Türki~·e'deki AR-GE 
peı·sonel sayısı (TZE) 

Yıllar Toplanı Araştıı·macı 

1990 13.951 11.225 
1991 1-1-969 11.9-1-8 
199] 15.701 12.573 
1993 16.087 13.605 
199-1 16.899 1-J....J.60 
1995 18.498 15.85-J. 

Ka~·ııak : Internet http://vvww.die.gov.tr/ar
ge sayfaları 

Onbin işgücüne düşen AR-GE personel sayısında da yıllar itibariyle bir artış 

görülmektedir. Bu konudaki veriler Tablo JI.24'de gösterilmiştir. ı 990 yılında 6.7 olan 

toplam personel sayısı ı 995 yılında 8.2'ye yükselmiştir. Araştırınacı sayısı da ı 990 

yılındaki 5.4 kişiden ı 995 yılında 7.0 kişiye çıkmış bulunmaktadır. Bu oranlar halen bir 

çok gelişmiş ülkenin çok gerisindedir. 

Tablo 11.23 : Türkiye'de Onbin 
işgücüne Düşen AR-GE Personeli 

Yıllar To ı> lam Araştıı·macı 

1990 6.7 5.4 
1991 7.2 5,7 
1992 7,5 6,0 
1993 7.6 6,4 
1994 7,6 6,5 
1995 8,2 7,0 

Kaynak : Internet http://www.die.gov.tr/ 
ar-ge sayfaları 

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) : AR-GE'de çalışan insan gücünün AR-GE faaliyetlerinin adam-yıl 
olarak tam zaman eşdeğeri bulunur. Bir TZE bir adanı-yıl olarak düşünülebilir. Böylelikle; çalışma 
zamaııının %30'unu AR-GE'ye kalanını başka işlere ayıran kişi 0.3 TZE olarak alınmaktadır. (DİE 
1996 İstatistil< Yıllığı) 
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Sektörlere göre AR-GE insangücü (TZE) göstergeleri de Tablo Il.25 'de 

verilmiştir. Bu verilere göre araştırma yapan personelin büyük bölümünün 

Yükseköğretim alanında istihdam edildiği göıiilmektedir. Ticari kesimdeki araştırmacı 

personel sayısındaki azlık, AR-GE'nin esas işlevlerinden biri olan, yeni ürün geliştirilmesi 

ve tasarımının ülkemizde ne kadar az yapılmakta olduğunun bir yerde göstergesidir. 

Yükseköğretim alanında diğer alanlara göre çok daha fazla araştırmacı olsa da üniversite

sanayi işbirliğinin Türkiye· de çok yetersiz oluşu, ülke kaynaklarının verimli bir şekilde 

belli bir amaç doğrultusunda kullanılmadığını ve ülkemizdeki AR-GE politika eksikliğini 

ortaya çıkarmaktadır. 

Tablo 11.2-ı : Türki:ye'dc Sektörlere Göre AR-GE 
İıısaııgiicü (TZE) 

Yıllar Ticaı·i Kamu Yükseköğı·etim 

1990 2.166 3.365 8A20 
1991 2.509 3.692 8.768 
199] 2.824 3.788 9.089 
1993 2.807 3.062 10.218 
199-1 3.232 2.955 10.712 
1995 3.634 3.080 11.78-t. 

Kayııal.:. : Internet http://www.die.gov.tr/ar-ge sayfaları 

Ayrıca araştırma-geliştirme personelinin öğrenim durumu ıçın Tablo II.26'ya 

baktığımızda, bunların %29.3'ünün yüksek lisans, %26.9'unun doktor ve üstü olduğu 

göıiilınektedir. Bu oran daha yukarılara çekilmesi yapılmakta olan AR-GE çalışınalarının 

daha etkin ve verimli olmasını sağlayacaktır. 

Tablo 11.25 : AR-GE Personelinin 
Ö<rı·enim Durumlarına Göı·e Daoılımı 

Öğrenim Durumu Yüzde dağılım(%) 
Doktora ve Üstü 26.9 
Yüksek Lisans 29,3 
Lisans 20.6 
Lise Üstü 3.0 
Lise 7.9 
Diğer 12.3 
TOPLAM 100 

.. .. 
Kaynak: TUGIAD, Unv. Saıı lşb. ve Ar-Ge Raponı. 1995. 
s.l7 

Türkiye GSYİH içinde AR-GE harcamalarının payı açısından, gelişmiş ülkelerin 3 

ile R kat gerisinde olduğu gibi araştırma yapan personel bakımından da bu ülkelerden geri 

kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde bir milyon nüfiıs içersinde AR-GE konusunda çalışan bilim 
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adaını ve mühendis sayısı 3000, buna karşın gelişmekte olan ülkelerde 130 civarındadır. 

Kalifiye teknisyenierin faal nüfi.ıs içindeki oranı gelişmiş ülkelerde % 15 iken, gelişmekte 

olan ülkelerde ~ô 7. 5'tir59 Türkiye' deki AR-GE insan gücünün ticari kesim içinde 

sektörel olarak dağılımına bakıldığında Toplam personelin %81 'inin imalat sanayiinde 

çalıştığı, TZE bakımından ise %85'inin imalat sanayiinde çalıştığı oıiaya çıkmaktadır. Bu 

personelden %59'u TZE'li araştırmacı, %:JO'u teknisyen ve eşdeğeri, %ll ise Diğer 

destek personelinden oluşmaktadır. 

3- Bilim Litenıtiiriine Katkı 

Ülkelerin AR-GE faaliyetleriyle doğru orantılı olarak gelişen diğer bir göstergede 

Bilim Literatürüne Katkı miktarıdır. Bilimsel Atıf Endeksinde "Science Citation Index" 

(SCI) taranan dergilerde yer alan Fen bilimleri dalındaki "Türkiye Adresli Yayınlar" 

bakımında ülkemiz son yıllarda hızla üst sıralara çıkmaktadır. Tablo Il.27'de bu konudaki 

veriler görülmektedir. 1980 yılında 41. Sırada bulunan Türkiye 1983 yılında 45. Sıraya 

kadar gerilemiş sonraki yıllarda bir iki basamak üst sıralarda yer almış, 1989 yılından 

sonra ise hızla üst sıralam doğru çıkmaya başlamış 1993 'te 37.sıraya 1996 yılında da 29. 

sıraya çıkmıştır. Ayrıca Yayın sayısında son yıllarda yüzde bakımından önemli artışlar 

alımış ve Türkiye'nin Dünya Bilim Literatüründeki payı da önemli ölçüde artmıştır. 

Tablo 11.26: SCI Tanıfından Taranan Dergilerde Yer Alan Tüı·kiYe Adresli Yavııılar 
Yıllaı· Dünya Toplaını YaYın SaYısı % Aıiış DünYadaki % Pan % Aıiış Dünva Sınılaması 
1980 56-1-.69-1 380 - 0.067 - 41 
1981 598.903 361 -5 0.069 3 42 
19~2 671.395 386 7 0,058 -16 44 
19~3 665.592 432 12 0,065 12 45 
1984 646.480 501 16 0,074 14 44 
1985 693.129 555 ı ı 0,079 7 43 
JY86 703.96-1 612 lO 0.088 ı ı 44' 
/987 693.710 704 15 0.097 lO 43 
/988 696.171 828 18 o. ı 19 23 42 
!<J8') 657.335 979 18 0.149 25 41 
f')9() 671.772 I.Il7 14 0.170 14 40 
/')9/ 705.655 1.206 8 0.194 14 39 
/9<)] 72().4-1-1 1.653 37 0.229 18 38 
!Y<J3 761.-138 1.928 17 0.253 lO 37 
JY<J-1 799.376 2.308 20 0.288 14 34 
!<J<J5 803.867 2.812 22 0.350 22 34 
1 <)<)6 90-1.893 3.774 3-1 0.42S 22 2lJ 

.. .. 
Kaynak : TUBIT AK. Türkiye· nin Bilim ve Teknoloji Politikası ve TUBIT AK ·m Misyonu. Mayıs 1997 

59 MESS. Dünyada ve Türkiye' de Rekabet. İstanbul. Mayıs 1997. s.l 03 
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4- Patent Sistemi ve Patent Sayısı 

Patent sistemi, yenilik ve buluş sahiplerinin bunları başkalarının kolayca 

anlayabileceği ve yararlanarak daha iyi çalışmalar yapabileceği biçimde ayrıntılı olarak 

açıklamaları karşılığında, kendilerine buluş konusu ürünü üretme ve satma konusunda 

belirli bir süre ayrıcalık veren, bu ayrıcalığın tanınan süre içinde etkin olarak konınınasım 

sağlayan sistemdir. Patent sisteminin iki temel işlevi vardır. Bunlardan birisi "tekel işlevi" 

diğeri ise "bilgi işlevi"dir Patent hakkının buluş sahibine tanıdığı. başkalarının patent 

konusu teknolojiyi üretme ve satma hakkını kısıtlayan tekel hakkı, buluş sahibinin 

geliştirdiği teknoloji ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak açıklaması ile dengelenmektedir. 

Birbirine aykırı bu iki işlevden birincisi buluş faaliyetlerini ödüllendirmekte ve 

özendirmekte, ikincisi ise araştırma geliştirme faaliyetlerinde hareket noktası oluşturup 

önceki buluşları daha ileri götürmeyi kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. 60 

Patent sayısı, gösterge olarak bir ülkenin teknoloji üretimindeki başarısını 

simgeler. Teknoloji . üretimi ise, devletin eylemine bağlı olup ulusal sınırlar içinde 

gerçekleşir61 Patentler teknolojik gelişmelere önemli katkılar sağlamalarına rağmen her 

patentin teknolojik devrim yarattığı söylenemez. Patentlerin büyük kısmını teknolojide 

gelişme sağlayan buluşlar oluşturur. 

Patentler sanayiye uygulanabilecek teknolojik yeniliklere verildiği için her patentin 

ekonomik değer kazanması ve sahibine kazanç sağlaması beklenir Ancak her zaman 

durum bu şekilde gelişmemektedir. Bugün tüm evlerde bulunan televizyonun patent ile 

koruma süresi dolduktan yaklaşık 20 yıl sonra, telefonun icadından ise yaklaşık 30 yıl 

sonra ekonomik değer kazanması bu konuya en güzel örneklerdir. 

Türkiye gibi oldukça köklü bir patent mevzuatına sahip olan Japonya, mevzuatın 

yürürlüğe girdiği 1885 yılından bu tarafa patent sisteminde dört aşama geçirmiş olup, 

bugün dördüncü aşamayı yaşamaktadır. Bu aşamada Japonya'daki patent ve faydalı 

"" Uğur Y ALÇINER. "Teknoloji Üretimi ve Patent Sistemi". TÜBİTAK Bilim ve Telmik Dergisi. 
Ankara. Nisan 1995. s.-J.O 
61 

Cevdet ERDOST, "Serınayeniıı Uluslararasılaşması ve Teknoloji Transferi". Savaş Yayınları, 
Ankara. 1982. s. lll 
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model başvurularının sayısal değerleri rekor düzeylere ulaşmıştır. 1990 yılında patent 

başvunısu sayısı 367.000. faydalı model başvuru sayısı ise l38.000'i bulmi.ıştur. Bu 

sayılar tüm ülkelerdeki başvunılardan daha çoktur. 62 

Bir ülkedeki patent başvunıları, o ülkedeki patent sisteminin etkinliğine bağlıdır. 

Patent başvurularının yüksekliği her zaman yeni yöntem ve üıi"ınlerin aynı zamanda yeni 

teknolojilerin sanayiye uygulanmasının göstergesidir. 

Tahlo 11.27 : Türki~·e'de Patent 
Basnırulannııı Yıllık Sansı 

Yıllar Yerli Yahancı Toplam 
1981 157 368 525 
1982 126 385 511 
1983 157 354 511 
198-1 153 H7 600 
1985 132 461 593 
JtJ86 175 551 726 
jt)87 13S 760 898 
1988 154 746 900 
1989 154 894 1.048 
/1)90 138 U)l)O 1.228 
/99/ 136 1.073 1.209 
J'-)9] 190 1.062 1.252 
/993 168 1.071 1.239 
199-1 148 ı. 244 1.392 
1995 178 1.520 1.698 
1996 187 71S 905 

.. 
Ka)" n ak : TUBIT AK. Bilim ye Teknik 
Dergisi, Nisan 1995. s.26 
Türk Patent Enstitüsü İstatistikleri 

Tahlo 11.28 : Bazı Ülkelerdeki Patent ' 
Başnınılannın Miktan 

Yıllar Türkive Yunanistan · İngiltere ABD 
1981 525 3.154 39.214 106.413 
1982 511 3.260 37.093 109.625 

1983 511 3.211 34.691 103:703 

1984 600 3.490 32.828 111.284 

1985 593 3.158 70.182 117 006 

1986 726 5.324 73.421 122.433 

1987 898 12.787 82.184 133.807 

1988 900 13.758 84.175 147.344 

1989 1.048 14.675 90.234 161.660 

1990 1.228 18.908 97.891 176.100 

1991 1.209 32.359 95.533 177.388 

1992 1.239 35.958 99.241 187.291 
.. . . 

Kaynak : TUBIT AK. Bıliııı Ye Tekmk Dergısı. Nısan 

1995. s.26 

Türkiye'de 1879 yılında çıkan ilk İhtira Beratı Kanunundan sonra günümüz 

şartlarını da içeren yeni Patent Kanunu Haziran 1995 yılında çıkmış ve Türk Patent Ofisi 
'·· 

oluşturulmuştur. Ülkemizdeki yerli ve yabancı patent başvuru sayıları ile bazı ülkelerdeki 

patent başvunı sayıları Tablo Il.28 ve I1.29'da gösterilmiştir. Aslında tabloların yonıma 

ihtiyacı bulunmamaktadır. Türkiye' de AR-GE çalışmalarıyla doğnı orantılı olarak patent 

başvuruları da çok düşük miktarlardadır. Komşumuz Yunanistan'da dahi Türkiye'den 

çok daha fazla patent başvurusu yapılmakta olduğu göz önüne alınacak olursa araştırma 

''
2 Uğur Y ALÇINER, "Teknoloji Üretimi ve Patent Sistemi", Tübitak Bilim ve Telmil{ Dergisi, 

Ankara. Nisan 1995, s.43 
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çalışınalarında ne kadar geri kaldığıınız görülmektedir. Ayrıca ülkemizdeki yerli patent 

başvuıuları da yabancı patent başvuıularının çok gerisinde kalmaktadır. 

Bilhassa Amerika Birleşik Devletlerindeki birçok kunıluşun bir yılda aldığı patent 

miktarı Türkiye· de alınan toplam miktanndan daha fazladır. I 997 yılında ABD' de en çok 

patent alan ilk on şirket ve aldıkları patent sayıları şu şekildedir: IBM 1. 86 7, Can on 

1.5.3X, Motorola 1.064, NEC 1.042. Hitachi 96 I. Mitsubishi 932. Toshiba 912, Fujitsu 

868. Sony 854, Matsushita 837'dir_r,_, 

Dünyada her patentin %6-1 0\ınun prototİp yapılarak üretime sokulabildiği bir 

dönemde ülkemizde ne yazık ki organizasyon eksikliği, teknoparkların yetersizliği ve 

kamunun hedef aldığı AR-GE konusunda gerekli altyapıyı hazırlamaması nedeniyle alınan 

az sayıdaki patent de üretime sokulamamakta ve Türk Endüstrisinin teknoloji 

transferinde dışa bağımlılığı sürmektedir. 

D- Türkiye'de AR-GE Teşvikleri 

Türkiye Sanayiinde Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin artmasını hedefleyen 

bugüne kadar ki en geniş kapsamlı AR-GE teşvik kararı I Haziran 1995 tarihli Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gümrük Birliği, Avıupa Birliği'ne tam üyelik 

ve Türkiye'nin rekabet gücünün tartışıldığı günümüzde, sanayimizde var olan yaratıcılığın 

arttırılması, çalışanları araştırınaya teşvik etmek, Türkiye'nin bilim-teknoloji-sanayi 

yeteneğinde yükselme ve de toplumun yaşam kalitesinin artırılması amacıyla söz konusu 

karar uygulamaya konulmuştur. 

Ülke çapında, üretkenliğin bütün alanlarıyla kapsanabilmesi ıçın, sanayı 

kuruluşları yanında bilgi çağında büyük rol üstlenmiş olan yazılım geliştirmeye yönelik 

kuruluşlarda söz konusu karardan yararlanabilecektir. Yeni ürün, üretim yöntemi, teknik 

geliştirmeyi yada Türkiye için yeni olan bir teknolojide uyarlama yapıp bundan 

yararlanmayı hedefleyen özgün çalışınalarda bu karar kapsamında desteklenecektir. 

"
3 The Economist Janııary ısııı 1997. s.25 
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Karara göre Araştırma Projeleri; amacı, kapsamı, süresi, özel şartları, TÜBİTAK; 

ve diğer kurum, kuruluş, gerçek veya tüzelkişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek 

miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları bir veya 

birden fazla sözleşme ile belirlenmiş, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması 

veya teknolojik problemierin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan 

çalışmaları ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile 

ileri teknoloji uygulamasına yönelik çok taraflı işbirliğiyle yürütülen projeleri 

tanımlayabilınek amacı ile öncelikli alanlar çerçevesinde desteklenmeye değer nitelikteki 
'--... 

konu ve bunların ne ölçüde ve ne şekilele desteklenebileceğine yönelik çalışmaları; 

Geliştirme Projeleri ise araştırma sonuçlarının, faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, 

yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ve/veya mevcutların daha da 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ile teknoloji aktanını ve/veya uyarlamasını içeren 

çalışmaları ifade etmektedir. 64 Karar kapsamında belirlenen öncelikli alanlar şunlardır: 

• Bilişim ve iletişim teknolojileri, 

• Biyoteknoloji ve biyomedikal teknolojiler, moleküler biyoloji, biyornekanik ve 

biyomalzerne üretim alanlarında uygulamaya yönelik çalışmalar, 

• Türkiye'nin biyolojik zenginlikleri, 

• İleri ve yeni teknoloji malzerneleri ve uygulamaları, modern üretim sistemleri ve 

proses teknolojileri, enerjide verimlilik arttırıcı yöntemler ve çevre dostu enerji 

uygulamaları, 

• İleri ve yeni kimyasal ve çevresel teknolojiler. Çevre kirliliğinin belirlenmesi, 

kontrolü, önlenmesi ve giderilmesine yönelik çalış~nalar, 

• Denizler ve iç sularda doğal sistemler, yönetimleri. Atmosferik parametreler, 

modelleme, taşınmalar, biosfer-atmosfer etkileşimi. Yeraltı kaynakları aranması ve 

işletilmesine yönelik yeni yöntem ve teknikler. Kritik bölgesel jeolojik, jeomorfolojik ve 

jeotlzik sorunlar, bölge planlaması ve kıyı yönetimi, 

• Enerji etkin tasarım, yapırn ve rehabilitasyon. Konut sonınu ile ilgili planlama, 

tasarım, yapım ve değerlendirme. Depreme dayanıklı tasarım, yapım ve rehabilitasyon. 

"
4 lntenet: http://w,vw.IHbiıak.gov.tr/ 
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Çağdaş jeoteknik, hidrolik ve ulaşım teknolojileri. Çağdaş malzeme ve yapım 

teknolojileri, 

• Yaşam bilimlerinde temel tıp, kardiyovasküler, bronkopulmoner, hematolojik 

kosuiiar, onkoloji, immünoloji, enfeksiyon, malignite, neonatoloji, epidemiyoloji, üreme, 

beslenme ve gelişme, zehirlenmeler,ana-çocuk sağlığı, görüntüleme yöntemleri, 

transplantasyon, nöropsisik bilimler, radyasyonlu tedavi yöntemleri, genetik, romatoloji, 

gastroentroloji, nefroloji, deneysel tıp, tıbbi etik, ilaç tasarımı - doğal ve sentetik kökenli 

ilaç etken maddeleri - ilaç formülasyonu, 
"-._ 

• Tarım, orman, gıda ve tarımsal biyoteknoloji alanlarında üretim, verimlilik ve 

kaliteyi arttırmaya yönelik modern yöntem ve teknolojiler, 

• Hayvancılıkta yöre özeiliklerine göre (Doğu ve Güneydoğu basta olmak üzere) 

üretimi ve verimi aı1ırıcı ıslah çalışmaları ile Türkiye genelinde hastalıkların teşhis ve 

tedavisine yönelik temel ve uygulamalı araştırmalardır. 

AR-GE teşvikleri konusundaki bu kararın uygulayıcılığını TÜBİTAK yapmakta 

Dış Ticaret Müsteşarlığı ise teşviklerle ilgili ödemeleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca bu 

teşvikten yararlanan bir kuruluş aynı şekilde Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 

(TTGV)'nin sağladığı AR-GE sermaye desteğinden yararlanabilmektedir. 

AR-GE kapsamında değerlendirilen faaliyetlerde personel, kuiianılan alet,teçhizat, 

yazılım, danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımları, ülke içindeki kurum ve 

kuruluşlara yaptırılan AR-GE hizmetleri, patent başvurusu ve doğrudan araştırma 

faaliyetlerinde kullanılan malzeme giderleri destek görmektedir. TÜBİTAK'ın 

denetimindeki proje bazındaki destek oranları, kuruluşun AR-GE yoğunluğu ve 

performansına göre hesaplanmaktadır. Buna göre araştırma patent! e sonuçlanırsa %1 O, 

özgün ürün satışı halinde %20, doktoralı araştırmacı istihdamında %15, araştırma 

üniversite, teknapark gibi ülke içinde bir başka araştırma kuruluşunda gerçekleştirilirse 

% 1 O oranında destek sağlanmaktadır. 

TÜBİTAK aracılığıyla Türk sanayicisine ve girişimcisine sağlanan bu desteğin, 15 

Eylül !995-14 Mart 1997 tarihli genel ve mali dönemsel değerlendirmesine göre; 
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başvuran fırma sayısı 191 olup, toplam proje sayısı 416' dır. Karar verilen proje sayısı 331 

(%80), Desteklenmesine karar verilen proje sayısı 281 (585)' dir. Destek alan proje sayısı 

123, fırma sayısı 62, tamamlanan proje sayısı ise 32'dir. Projelerin ortalama süresi 20 ay 

olup, ortalama tahmini proje maliyeti 235 Milyon dolardır. 14 Mart 1997 tarihine kadar 

sağlanan destek tutarı 3. 77 Milyon dolar olmuştur. 

Destek alan projelerin teknoloji alanlarına göre sayısal dağılımı Tablo Il.30' da 

gösterilmiştir. Buna göre en çok destek sağlanan teknoloji alanları sırasıyla imalat, 

m~zeme ve enformasyondur. Maliyet bakımından ise ilk sırada enformasyon yer almakta, 

onu ulaşım ve imalat teknoloji alanları izlemektedir. 

Tablo 11.29 : Projeleı-in Teknoloji Alanlarına 
Göre Sa)'ısal Dağılımı 

Teknoloji Alanı Proje Pı-oje MaliJet 
Sayısı Yüzdesi Yüzdesi 

imalat 81 22 17 
Malzeme 65 18 ll 
Enformasyon 58 16 18 
Kimya 50 14 lO 
Elektrik - Elektronik -+5 12 lO 
Diğer 21 6 6 
Ulaşım 18 5 17 
Hayacılık - Uzay 15 4 6 
Metalüı:ii 13 4 5 
TOPLAM 366 100 100 

.. 
Kaynak : TUBIT AK TIDEB bilgi notu. -+ Nisan 1997 

Projelerin Firma Büyüklüğüne göre dağılımlarının verildiği Tablo Il.31 'de 

göıiildüğü gibi Küçük ve Orta ölçekli fırmaların oranı Büyük ölçekli firmalara göre daha 

fazla iken, proje sayısı bakımından Büyük ölçekli fırmalar daha öndeler ve 246 projeye 

sahipler; ayrıca büyük ölçekli fırmaların projelerinin toplam maliyeti genel toplaının 

%72' sini oluşturmaktadır .. 

Tahlo 11.30 : Projelerin Firma Bü:\"iikliij::,riine Giiı·e Dağılımı 
Ölçek Firma Firma Proje Pı-oje Toplam Oı1:alama Pnıje 

SaYısı 0/o Sansı 0/o Malh·et% Malh·eti (Mih". S) 
Küçük+Orta 99 54 ll-+ 32 28 0.57 

Ölçekli (1-200) 
Bü:-.iik Ölçekli S5 -+6 2-f(ı 6S 72 0.67 

(201- +) 
TOPLAM ıs.ı 100 36(1 HIO 100 0,6-t 

.. 
Ka~·nak : TUBIT AK. TIDEB bilgi notu. -+ Nisan 1997 
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Türkiye'de bilimsel ve teknolojik AR-GE çalışmalarının finansmanı ile ilgili 

başlıca yasal düzenlemeler şunlardır: 

a) Vergi Ertelemesi; Çalışmaları içinde AR-GE projesi bulunan kişi ve 

kuruluşların yıl içinde bu amaçla yaptıklan harcamaların tutarını geçmemek üzere ilgili 

dönemde ödemeleri gereken yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisinin %20'sinin yasal 

süresi içinde tahsilinden vazgeçilerek bu miktar üç yıl süreyle faizsiz olarak 

eıtelenmekte ve ertelenen vergi üç yıl içinde ödenmektedir. 

b) Vergi Muafiyeti; AR-GE ağırlıklı çalışmalarda bulunan anonim şirketlerin 

ve vakıfların yalnızca AR-GE sayılabilecek çalışmalarına vergı muafiyeti 

uygulanmaktadır. 

c) Bağış ve Yardımlar; AR-GE çalışmalarının yaygınlaştırılması için bu gibi 

çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar, Gelir 

Vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilmekte, 

Kurumlar Vergisi mükelleflerince gider olarak yazılabilmektedir. 

d) DPT Tarafından Uygulanan Teşvik Tedbirleri; Her yıl, o yılki 

programın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu 

kararlarının ekindeki yatırımları teşvik mevzuatı içinde AR-GE çalışmalarıyla ilgili 

konulara da yer verilmektedir. 

Hazine Müsteşarlığı tarafindan verilen yatırım teşvikleri, nitelikleri yönünden 

incelendiğinde AR-GE alanında 1995 yılında hiç teşvik alınmadığı, 1996 yılında 3.320 

Trilyon TL'lik bir adet yatırım teşvik belgesi alındığı, 1997 yılının il dört ayında da 57.4 

Milyar TL'lik bir adet yatırım teşvik belgesinin alındığı görülmektedir. 65 

Yukarıda sayılan tüm teşvikler içinde TÜBİTAK tarafından sağlanan ayrıca 

TTGV'nin sermaye desteği de sağladığı teşvikler en etkin olanlarıdır. Her ne kadar 

destekierin uygulanmasına yeni başlanmış olsa da girişimcilerin konulara ilgisi yoğun 

olduğu gözlenmektedir. Buda ilerki yıllar için umut vaat eden bir gelişmedir. 

":. Internet: http://w\\\Y.treasury.gov.tr/tesvik sa~faları 
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Diğer ülkelerde uygulanan AR-GE destekleri ise kısaca şöyledir: TÜBİTAK'ın 

araştırma yaptığı 24 Avrupa ülkesinde iki tür destek sağlanmaktadır. İlki uzun vadeli, 

şartları çok hafif krediler. Bu uygulamalarda projenin toplam maliyetinin %50' sine kadar 

kredi verilmektedir. İkinci tür destek ise hibe destektir. Destek oranı ortalama olarak 
. 66 

%3 5 ile 50 arasında seyretmektedir. 

E- AR-GE Sistemlerinin Finansmanı 

Dünyada ulusal teknolojinin önemi giderek artmakta; ülkeler milli gelirlerinin 

%3 'üne varan oranlarda kaynakları teknolojiye aktarmaktadırlar. Çünkü döviz getiren, 

satılabilir malın temelinde rekabet gücü yüksek yeni teknoloji yatmaktadır. 

Türkiye' de de son yıllarda ulusal buluş ve yeni teknoloji geliştirme ile ilgili 

çalışmalarda hareket gözlenmektedir. Ancak Türkiye'nin elindeki ulusal patentleri 

işletmeye aktaramaması sonucu buluş ve yeni teknolojinin teoride kalması, hem ülkeye 

yarar sağlamamakta hem de yaratıcı beyini yeni teknoloji geliştirmekten caydırıcı ortam 

yaratmaktadır. Diğer tarafdan prodüktif ve yararlı yatırım alanı bulamayan sermaye 

sağlıksız, ölü rant yatırımiarına yönelmektedir. 

Ülkemizde AR-GE faaliyetlerine ayrılan finansmanın .yetersizliği ve kullanımındaki 

yanlışlar önceki bölümlerde ayrıntılarıyla belirtilmişti. Dünyadaki Gelişmiş Ülkelerde 

oldukça eski bir geçmişi olan ancak ülkemiz için yeni bir kavram olan Risk Sermayesi 

konusunu kısa incelemekte fayda vardır. 

Özellikle l980'li yıllardan bu yana gelişmiş batı ülkelerinde büyük bir başarı ile 

uygulanan "1/enture Capi.tal (Risk Sermayesi)" fınansman modeli, dinamik ve yaratıcı 

ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmesine 

katkıda bulunan bir yatırım fınansman biçimidir. Böylece, bu model aracılığı ile bir 

yandan toplumda yeni ve yaratıcı fıkirlerin ortaya çıkarılması ve gerçekleştirilmesi 

''''Capital Dergisi: ··AR-GE Desteği Nasıl Alınır T. Nisan 1997. s. DO 
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sağlanırken, öte yandan da toplum, bilişim çağındaki teknolojik gelişme düzeyine 

ulaşabilecek ve belki de öncü ve yönlendirici bir rol oynayacaktır. 67 

Tarihsel olarak risk sermayesi sektöıünün ana amacı, yüksek büyüme potansiyeli 

ve finansman ihtiyacı olan küçük ve orta büyüklükteki şirketler için yatırımın farklı 

aşamalarında finansman sağlamak olmuştur. Risk sermayesi yatırımlarının en önemli 

unsurları şöyle özetlenebilir: 

'"-
• Yatırım hisse senedi ve/veya hisse senedi benzeri araçlarla yapılmaktadır. 

• Risk sermayesi şirketlerince desteklenen şirketlerin çoğu üretimi, verimliliği arttıran 

ve hayat standardını yükselten, yeni ürün ve proseslerle ulusal ekonomiyi büyütecek, yeni 

teknoloji kullanan şirketler olmaktadır. 

• Risk sermayesi yatırımlarının en önemli unsurlarından biri de yatırımın uzun vadeli 

olmasıdır. Bu özellik, politik ve ekonomik istikrarın bu sektörün gelişmesinde bir ön 

koşul olması sonucu getirmiştir. 

• Risk sermayesi aktif bir yatırım şeklidir. Olanakları daha geniş olan risk sermayesi 

şirketi, desteklediği projeye her türlü desteği vermekte, şirketin ulaşabileceği maksimum 

büyüklüğe ulaşma sürecini kısaltınaya çalışmaktadır. 68 

Risk sermayesi konusunda kurulan ilk kuruluş 1946' da Amerika' da kurulan The 

American Research an Development Corporation of Boston'dır. Bütün gelişmiş 

ülkelerdeki büyük sermayeye sahip olan kişiler, maliyeti çok yüksek olan AR-GE ve yeni 

teknolojileri yaratmanın gerektirdiği yatırımları kendileri finanse etmek yerine risk 

sermayesi yoluyla, diğer ülkelerdeki yeni fikir, buluş ve teknolojilere yatırım yapmayı 

tercih etmişlerdir. Bugün risk sermayesi konusunda en fazla çalışmanın yapıldığı ülke 

AB D' dir ve bu konuda çalışan çok sayıda şirketler bulunmaktadır. 

(,; Halil SARJASLAN. ··ventue Capital (Risk Sermayesi) Finansınan Modeli ve Türkiye· de Uy~:,rıılanıa 
Olanakları" Anka nt Saııa~·i Odası Dergisi. Ocak-Şubat 1992. Sayı 1 13. s. I 
"x Nurhan KAUR. "Risk Sermayesi ve Türkiye Uygulaması" Kalkınma Dergisi. Ankara. Ekim 1993. 
sayı -1-4. s.l3 
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Türkiye' de risk sermayesi konusundaki ilk girişimler 1986 yılında "Teşebbüsü 

Destekleme Ajansı" ile başlamıştır. Gerçek anlamdaki altyapının hazırlanması 6. 7.1993 

tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin 

Esaslar Tebliğ" ile mümkün olmuştur. Bugüne kadar yasal altyapısının hazır olmasına 

karşın bu konuda kurulmuş tek şirket Vakıfbank tarafından kurulan "Vakıf Risk 

Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş."tir. 1997 yılı Şubat ayı içinde deneme üretimine 

başlayan "Teknoplazma A.Ş." de Türkiye' de risk sermayesi ile kurulmuş ilk şirket 

ünvanını almıştır. Seıi seramik kaplama üretimi yapan şirket, ülkemizde risk sermayesinin 

ya'şama geçirilmesinde iyi bir örnektir. 

Dünyada bugün 50 milyar dolara ulaştığı tahmin edilen risk sermayesi fonlarının 

%35'i ABD kaynaklıdır. İngiltere ise Avrupa ülkeleri arasında en büyük risk sermayesi 

barındıran ülkedir. 69 Bu kadar büyük bir kaynak içeren ve gelecek vaat eden bu AR-GE 

finansman modelinin ülkemizde yaygınlaştınlmasıyla, teknoloji altyapımızda ve yüksek 

katma değerli mallar üreten sanayi kuruluşlarının sayısında önemli oranda artış meydana 

gelecektir. 

"'' Güventürk GÖRGÜLÜ ... Bilgi Sermaye Buldu", Gazete Pazar, 26 Ocak 1997, s.23 
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TÜRK iMALAT SANAYİİNDE AR-GE FAALİYETLERİ, VE 

AR-GE FAALİYETLERİNİN TÜRK EKONOMİSiNE ETKİSİ 

1- Türk imalat Sanayinin Genel Görünümü 
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Köklü bir sanayileşme geçmişine sahip olmayan Türkiye' de, gerçek anlamda 

sanayileşme hareketi Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün çabalarıyla 

yurdun çeşitli yerlerinde kurulan sanayi tesisleriyle sanayileşme hareketi başlamıştır. 

Ancak Eskişehir gibi sanayileşme hareketi daha eski yıllara dayanan bazı iller, Türkiye' de 

sanayinin gelişmesinde odak noktalar olmuşlardır. Cumhuriyetin ilk yılları içinde tarımsal 

ve doğal kaynaklara dayalı bir sınai gelişme gözlenmiştir. Önemli bir tahıl bölgesi üreticisi 

Türkiye'nin, bu özelliği nedeniyle ülkede o döneme göre önemli sayılabilecek un 

fabrikalarının kurulmasına ve gelişmesine neden olmuştur. 1894 yılında Berlin-Bağdat 

demiryolunun yapımı sırasında kurulan Cer Atölyeleri yıllar içinde metal ve makine 

sanayinin gelişimine öncülük etmiştir. Daha sonraki yıllarda un, kiremit, tuğla, pamuklu 

dokuma, basit alet ve makinaların üretilmeye başlanması günümüz imalat Sanayinin 

gelişiminde asıl temeli oluşturmuştur. 
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A- Türk imalat Sanayinin Gelişimi 

Türkiye'de uzun yıllar devlet eliyle yürütülen sanayileşme çabaları 1960'lı 

yıllardan sonra ithal ikameci kalkınma modellerinin etkisiyle sanayileşmenin içine özel 

sektöründe büyük oranda katılması sağlanmıştır. 1 980'1ere kadar devam eden bu durum, 

bundan sonraki yıllarda yeni bir yön kazanarak "ihracata dayalı bir sanayileşme modeli" 

benimsenmiştir. 1980 yılından başlayarak günümüze kadar ki zaman dilimi içinde Türk 

sanayinin ve imalat sanayinin durumu aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Ülkemiz genel ekonomi yapısı içinde sanayi sektörü, özelde de imalat sanayı 

sektörü, özellikle planlı kalkınma dönemine geçildikten sonra önemli aşamalar kaydetmiş, 

ekonomimizin en önemli sektörlerinden biri haline gelerek, Tablo III.3 1 'de görüldüğü 

gibi 1987 :.abit fiyatlarıyla GSNIH içindeki payı 1980 yılındaki %21.6' dan 1996 yılında 

%27.8'e çıkmış: genel ihracatımız içindeki payı ise 1980 yılındaki %36'lık orandan 1996 

yılındaki %86.6'ya ulaşmıştır. Tüm ekonomi içinde sanayi sektörünün payının artış hızı 

düşük olmasına karşın, ihracat içindeki payı 17 yılda çok büyük miktarlarda artmıştır. 

Tablo ID.31 : Türk Sanayinin GSMH ve 
İhracat içindeki Payı(%) 

Yıllar GSMH içinde İhracat içinde 
Sanayinin Pa:yı Sana:yinin Pa)'ı 

(%) (%) 
1980 21.6 36.0 •. 

1981 22.5 48.7 
1982 22.8 59.7 
1983 23.3 63.9 
1984 23.8 72.1 
1985 24.3 75.3 
1986 25.5 71.4 
1987 25.5 79.1 
1988 ·' . 25.7 76.7 
1989 26.5 78.2 
J()90 26.4 79.0 
1991 26.5 77.8 

. 1992 26.5 ~2.9 

1993 26.5 82.9 
1994 26.7 ~4.9 

1995 28.0 R7.4 
1996 27.8 86.6 

Kaynal< : DIE . 1 ()l)(ı Türkiye Istatistik Yıllığı: 

İstanbul Ticaret Odası 1996 Yılı Ekonomik 
Raponı: DİE. 1923-1 9()0 İstatistik Göstergeleri 
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Toplam imalat sanayinin ı 980' den en son verilerin yayınlandığı ı 993 yılına kadar 

ki profili Tablo III.32' de gösterilmiştir. Buna göre işyeri sayısında 1985 yılına kadar bir 

artış olmuş, bu trend sonraki yıllarda tersine dömnüş 1992 yılından itibaren işyeri sayısı 

yeniden artmış ancak 1993 yılında işyeri sayısı tekrar düşmüştür. Çalışan 1990 yılına 

kadar düzenli bir biçimde artmış ancak 1991 yılından itibaren imalat sanayiinde çalışan 

sayısı azalmaya başlamıştır. Buna karşılık Katma Değer Miktarında önemli artışlar olmuş, 

özellikle 1988 yılından itibaren Katma Değer oramnda bir önceki senelere nazaran büyük 

artışlar meydana gelmiştir. Çalışan sayısının azalmasına karşılık Katma Değer 
., 

miktarındaki artış işletmelerin daha çok teknolojiye yatırım yaptıklarım ve verimliliği 

arttırıcı faaliyetler içinde olduklarım göstermektedir. 

Tablo 111.32 : Toplam imalat Sanayiinde İşyed Sayısı, Çalışan Sayısı, 
Katma Deuer Miktarı 

Yıllar İŞ)'eri Yıllık Çalışan· Yıllıl< Katma Değeı· Yıllık 

Sıt)'ısı Değişim Sayısı Değişim (Bin TL) Değişim 

(%) (%) (%) 
1980 8.710 ı 7,1 786.995 1,2 823.976.736 11l.l 
1981 9.193 5,5 798.142 lA 1.361.657.968 65,3 

1982 9.456 2.9 828.121 3.8 1.893.763.124 39.1 

1983 9.266 -2,0 862.252 4,1 2.477.748.361 30.8 

1984 8.779 -5.3 891.028 3,3 3.559.048.892 43,6 

1985 10.647 21.3 927.596 4.1" 5.656.820.81 o 58.9 

1986 9.764 -8,3 943.997 LS 9.917.099.883 75.3 
19~7 9.414 -3.6 973.535 3.1 14.141.041.061 42.6 

1988 9.322 -ı. o 1.000.492 2.8 26.958.737.570 90.1 

1989 9.445 1.3 1.021.116 l.2 45.424.008.030 68.5 
1990 8.871 -6.1 1.023.669 -0.2 76.776.206.186 69.0 

1991 8.258 -6.9 943.268 -7.8 132.994.518.479 73.2 
1992 11.20 ı 35.6 979.098 3.9 247.932.162.000 86.4 
1993 10.567 -5.6 974.385 -0.4 452.300.493.115 82.4 

Kaynak : DIE 1996 Türkiye Istatistik Yıl lı ğı: DIE 1 923-1 990 Istatistik 
Göstergeleri 

Tablo Ill.33'de de Türk imalat sanayİndeki verimlilik, ücretler ve döviz kuru 

gösterilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi rekabet gücünde 1989 yılına kadar süren artış, 

1989 yılından sonra azalışa dönüşmüştür. Bu tabloya göre 1980-1988 yılları arasındaki 

reel deva!Casyonlar ve imalat sanayi reel ücretlerindeki düşme rekabet gücünü etkileyen 

faktörler olmuştur. 1989 yılından sonra TL'nin değerlenme süreci rekabet gücünü azaltan 

bir faktör •)lurken, reel ücretlerdeki artış diğer faktörü teşkil etmiştir. Reel bazda gerek 

dolar bazında işçi ücretlerinin azalma gösterdiği 1980- I 988 arasında imalat sanayinde 
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verimlilik ::.rtışı yaşanmıştır. Rekabet gücünü artıran diğer bi~ olguda budur. 1989 yılından 

sonra ise ücret artış oranları verimlilik artış oranlarının üzerinde seyretmiş ve rekabet 

gücü azalmasında etkisi olan bir diğer faktörü oluşturmuştur. 70 

Tablo 111.33 : Türkive Rekabet Gücü indeksi -
Göstergeler 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1'J'J2 

Reel Döviz 64,3 75,6 89,0 95,8 106,6 107,4 103,9 100,0 1oo.ı 94,6 n.5 81.8 83.') 
Kuru 
Reel Ücretler ı 16,7 122,7 116,7 115,8 101,8 98,2 94,1 100,0 94,1 118,3 142,4 184,':> 179.5 

Verimlilik 66,1 71,2 72,4 81,9 86,6 89,8 94,9 ı 00,0 97,7 99,6 108,9 121,5 129,6 

Rekabet 36.4 43,8 55.2 67,7 90,7 ')8,2 104,8 100.0 103.9 79,7 60,0 53,8 60.6 
Gücü İndek:;i 

Kaynak : Makine Magazin Dergisi, Mayıs 1996 

Tablo 111.34: imalat Sanaviine ait katma değer, yatırım ve üı·etiın pavlan (%) 

Yıllar· İınl. San. Kat. Kamu Yat. Özel Yat. Top. Yat. Birim Birim 

Değerinin İçinde imalat İçinde İmi. İçinde İmi. Üretimde Üretimde 
rlusal Gelire San. Yat. Payı San. Yat. San. Yat. İhracat. Payı İç Talebin 
Oranı(%) (%) P:m (%) Pan(%) (%) Pavı (%) 

1980 19 33 32 33 4 96 

1981 21 27 35 31 7 93 

1982 22 23 34 29 ll 89 

1983 18 18 
..,.., 

26 12 88 .).) 

1984 16 16 32 24 17 83 

1985 16 14 31 23 18 82 

1986 19 10 30 20 14 86 

1987 21 6 24 15 17 83 

1988 22 6 21 14 18 82 

1989 22 5 20 13 16 84 

1990 22 5 27 16 14 86 

1991 23 5 27 16 14 86 

1992 22 6 26 16 15 85 

1993 r -' 3 26 15 14 86 

1':194 22 3 26 15 - -
Kaynak : Makine Magazin Dergisi. Ağustos 1996 

imalat sanayii katma değerinin ulusal gelire oranı Tablo III.34 'in ilk sütununda 

gösterilmiştir. Sektördeki gelişimin izlenebileceği en iyi göstergelerden biri, bu veridir. 

ı 980'li yılların başında %20 civarında olan bu oran daha sonraki yıllarda düşme eğilimine 

gırmış, ı 9f:6 yılından itibaren artış trendine girerek %22-23 'ler seviyesinde sabitleşıniştir. 

imalat sanayii Katma Değerindeki bu gelişme trendini yorumlayabilmek için 

dönem boyunca uygulanan yatırım politikalarının incelenmesi gerekmektedir. imalat 

·" Makine Magazİn Dergisi "Türk imalat Sanayinin Karşılaştırmalı Rekabet Gücü ... Mayıs I 9% s.22-23 
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sanayii yatmmlarının toplam yatırımlardan aldığı pay, 1980 yılının başında, yaklaşık %33 

iken 1989 yılına kadar kesintisiz bir azalma göstererek %12'ye kadar düşmüştür. Bu 

gelişme çok dramatik bir gelişmedir. 1989 yılından sonra yüksek harcama ve sıcak para 

girişine bağlı iç talep artışı etkisiyle yatırımlarda ufak bir kıpırdanma göze çarpmakta ve 

1989 yılından sonra yatırımların oranı %15 düzeyine çıkmaktadır. 

imalat sanayi yatırımlarında en dikkate değer değişme kamu ve özel kesimin 

payında ortaya çıkınaktadır. imalat sanayı yatırımlarının toplam yatırım kamu 
"-... 

yatırımlarından aldığı pay dehşetli bir azalma göstermektedir. Kamu yatırımlarının hızla 

azaldığı ı 980- ı 986 yılları arasında özel kesim yatırımları belirli bir oranda sabit kalmıştır. 

Ancak kamu yatırımlarının çok düştüğü, neredeyse hiç yapılmadığı ı 98 7- ı 994 yılları 

arasında özel kesim yatırımları da olumsuz bir gelişme göstermiştir. 71 Ayrıca birim 

üretimde ihracatın payı 1980 yılından sonra 1988 yılına kadar artış göstermektedir. 1989 

yılından sema, iç talebin yükselmesiyle birlikte, birim üretimde ihracatın payı düşmeye 

başlaımştır. 

imalat sanayiinde 1980 yılından sonra görülen ihracat ve Katma Değerdeki artış 

yatırımlardan kopuk bir gelişme göstermektedir. Bu nedenle sektörün verimlilik ve 

rekabet gücünde önemli yapısal bir gelişme yaşanamamıştır. 72 imalat sanayiinde, Uzak 

doğu ülke lerinde görülen türden bir yapısal dönüşüm .ve dünya piyasa! anna tam 

entegrasyon oluşamamıştır. 

Dif;er taraftan özel kesimde küçük ölçeğe dayalı bir yapılanma görülürken, Katına 

Değerin büyük bir kısmını büyiik ölçekli fırmalar yaratmaktadır. Buna göre 200 ve daha 

fazla işçi çalıştıran kunıluşlar yaratılan Katına Değerin 1990' da %81.5 'ini, 1991 'de 

%8J.4'üni.'., 1992'de %78,6'sını, 1993'de ise %77.7'sini meydana getirmişlerdir73 Yıllar 

itibariyle bir azalma göıiilse de, yine de büyük sanayi kuruluşlarının üretimlerinin büyük 

-ı Nurhan YENTÜRK. ··ı980 Sonrası imalat Sanayinin Yapısı ye Gelişimi··. Makine Ma~aziıı Der~isi. 
Ağustos ı 99:ı. s.20-2 ı 
-: Nurhan YENTÜRK. s.2.f 
-' D İE. Türkiye İstatistik Yıl! ı ğı ı 9%. Sf: 3 3 9 (Kendi hesaplaıııalarııııız) 
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kısmı yüksek katma değer yaratan ürünlerdir. Bu sonuç da bir yerde AR-GE 

çalışmalarının büyük kısmını büyük ölçekli fırmaların yaptığını göstermektedir. 

B- Türk imalat Sanayiinde Teknolojik Yenilenme 

imalat sanayiimizdeki teknolojik yenilenme faaliyetlerini göre bilmek için, bu 

konuda Türkiye' de yapılmış tek araştırma olan, TTGV'nin yaptığı "Türkiye imalat 

Sanayiinde Teknolojik Yenilenme Araştırmasından" yarari anılacaktır. Adı geçen çalışma 

TTGV -1 09/S proje kodu ile Stratejik Odak Nokta Projesi olarak TTGV'nin amaçları 

" doğrultusunda; Türk sanayiinde yeni teknolojilerin yaygınlaşması hızı, ürün ve üretim 

sürecindeki yenileme düzeyi ve bunların şirketlerin başarımı üzerindeki etkilerini ölçmek 

amacıyla yapılmıştır. 

Y enilemeye yönelik araştırma-geliştirme-mühendislik faaliyeti, Pazar talebine 

duyarlı ticari teknolojilere kaynaklık ederek bilim ve teknoloji arzı ile ekonomik gelişme 

arasındaki köprüyü oluşturmaktadır. Bilindiği gibi, ülkelerin ekonomik ve siyasal 

entegrasyonunu ifade eden "küreselleşme", bir dizi köklü sosyo-ekonomik dönüşümü 

içermektedir. Dışarıda kalamayacağımız bu olgu karşısında Türk sanayiinin anan sonmu, 

yenilenıneye dayalı sıçrama politikaları ile yeniden yapılanarak uluslararası rekabet 

gücünü aıiırınaktır7-+ TTGV'nin yaptığı bu araştırmada anket kağıtları 1 O ve daha fazla 

işçi çalıştıran 8.375 işyerine yollanmış gelen yanıtlardan 1.297'si değerlendirmeye uygun 

bulunmuştur. Bu işyerlerinin de %64'ü 1989-1993 döneminde yenileme yaptığını, %34'ü 

ise yapmadığını bildirmiştir. Çalışmanın ayrıntıları aşağıdaki bölümlerde geniş bir biçimde 

verilmiştir. 

1- İşyerlerinin Genel Göriinümii 

Araştırma sonucunda işyerlerinin %65'nin "yenileme yaptığı" yönünde yanıt 

vermiş olsalar bile, verilen yanıtların bir bütün olarak değerlendirildiğinde "yenileme" 

kavramına karşılık gelmeyen işlemlerinde "yenileme" kavramı içine dahil edildiği 

görülmüştür. Bilhassa küçük işyerlerinde gözlemlenen "kul/am/an teknolr!fiyi ve iiriin 

7
.
1 TTGV .. Tiirkiye imalat Sanayiinde Teknolojik Yenilenme Araştırınası I ... Ankara. Şubat 1995. s.i 
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kalitesini olduğundan iyi gösterme, aynca öviinme" gibi diğer etmenler, yenileme 

faaliyetlerini olduğundan yüksek göstermiştir. 

Ankete yanıt veren tüm işyerlerinin ölçeklere göre dağılımı incelendiğinde, 

işyerlerinin yaklaşık olarak yarısının ı 0-49 kişi çalıştıran işyerlerinin oluşturduğu 

gözlenmektedir. Yenileme yapan işyerlerinin daha çok büyük işletmeler olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu sonuç da imalat sanayiinde katma değerin %80'lik bir kısmını yaratan büyük 

işletmelerin, yenileme çalışmalarında da öncü olduğu tezini doğrulamaktadır. Yeni! em e 

ya~ an işyerlerinin ölçeklere göre dağılımı Şekil III.17' de gösterilmiştir. Buna göre 

yenileme yapan işyerlerinde ı 0-49 kişi çalıştıran işyerlerinin oranı %13 'tür. Ancak söz 

konusu ölçekte yenileme yapmayan işyerlerinin oranı ise %4ı 'dir. Yenileme yapan 

işyerlerinin yarısını ı 00 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri oluştururken, yenileme 

yapmayan işyerlerinde bu grubun payının %21 'e düşmesi, ölçek büyüdükçe yenileme 

eğiliminin güçlendiğini göstermektedir. 
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Şekil 111.17: Toplam İşyerlerinin, yenileme yapanların ve yapmayanların 
istihdama göre dağılımı 

.ı0-24 .25-49 .50-99 

İstihdam 

.ıoo-ı99 

ı:JYenileıne Yapan işyeri 

liiiYeııikıııe Yapmayaıı hyeri 

OToplanı 

.200-499 .500+ 

Ka.yııak: TTGV. Türkiye İıııa:lat Sanayiinde Tekuoiqjik Yeııileıuııe Ara~tırıııası -I. 1995. s.59 

Sektörlerin kapsadıkları işyerlerinin sayısı dikkate ölınarak yapılön sırölarnadö, 

gıda ve dokuma gibi Türk sanayiinin geleneksel sektörleri, yenileme yapan ve yapınayan 

işyerlerinde ilk sırayı almaktadır. Bu durum Şekil III. I 8 'de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

Yeni! em e yapan işyerlerinde dokuma sektörünün payı %17, gıdanın payı %15 iken, 
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yenileme yapmayan işyerlerinde bu oranlar sırasıyla, %I 9'a ve %36'ya yükselmektedir. 

Yenileme· yapan işyerlerinin sektörel dağılımında, kok-petrol-nükleer yakıt-kimyasal 

maddeler ve ürünler sanayii; metalik olmayan mineraller; metal ana sanayii-metal eşya 

sanayıı; makine-teçhizat sanayıı; büro-muhasebe-bilgi işlem makinaları-elektrikli 

makinalar sanayıı; elektronik eşya ve motorlu araçlar sanayiileri birlikte 

değerlendirildiğinde, görece ağırlıkları artan sektörlerdir. • 

"' sektörler 

o 

Şekil 111.18: Toplanı İşyerlerinin, yenileme yapan ve yapmayaniann sektörel görünümü 
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15 c~ 20 25 

C Toplam 

lll Y enileıne yapmayan işyerleri 

i[] Y enileıııe Yapan işyerleıi 

.~:'.t.J 

30 35 

Kaynak: TTGV. Türkiye imalat Sanayiinde Teknolojik Yelıilenme Araştırması -I. 1995. s.6 7 

40 

Çalışmada siizii geçen sektiirler uzun olarak isimleriyle ılc~il, nunıaralarla ifade edilecektir. 
Sektiir adları ve numaralan şu şekildedir: (1) Gıda. içki ve tiitiin sanayii. (2) Dokuma. giyim eşyası 
ve deri sanayii. (3) Orman iiıiinleri ve kağıt basım sanayii. ( ..J.) Ko k. petrol. nükleer yakıt kimyasal 
madde ve ür[inler sanayii. (5) Plastik ve kauçuk. (6) Metalik olmayan mineraller. (7) Metal ana sanayii. 
makine teçhizat hariç metal eşya sanayii. (S) Başka yerde sınıflaııdırılmamış makine teçhizat imalat 
sanayii. (9)Büro, ımıhasebe bilgi işlem makinalan, elektrikli makinalar sanayii. ( 1 O) Elektronik eşya. 
tıbbi aletler. hassas optik aletler ve saat sanayii. (ll) Motorlu araçlar-diğer ulaşım araçlan. (12) Başka 
yerde sınıflandınlmayan imalat sanayii. 
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t şyerlerinin ortaklık yapılarının da yenileme faaliyetlerinde önemli rol oynadığı 

çalışmada ortaya çıkmıştır. Buna göre Ortakları arasında banka, sermaye grut:u. teknoloji 

transfer eelilen kuruluş, önemli ölçüde girdi sağlanan kuruluşu yada önemli müşteri 

bulunan işyerlerinin % 75'ini yenileme yapanlar oluşturmaktadır. Yenileme yapan 

işyerlerinde, teknoloji transferi yapılan kuruluşla ortaklık, sermaye grubu ile ortaklık ve 

banka ortaklığı ağırlık kazanırken, yenileme yapmayan işyerlerinde girdi sağlanan 

kuruluşla ve önemli müşteri ile ortaklık daha ağırlıklı dır. 75 

Yabancı ortaklıkların şirketlerde daha çok yenileme çalışmasına imkan 

vermektedir. Buna göre Yabancı banka ve sermaye grubu ortaklıklannın tamamı 

yenileme yapan işyerleridir. Teknoloji transferi yapılan yabancı firma ortaklıklarının 

%94'ü, girdi sağlanan yabancı kuruluşlarla ortaklıkların %90'ı yenileme yapan 

işyerleridir. Önemli bir yabancı müşteri ile ortaklıkların ise %65'i yenileme yapmayan 

işyerleridir. Yenileme eğiliminin en kuvvetli olduğu sektörler sırasıyla; %90'la elektronik 

eşya, %84'le motorlu araçlar ve %82 ile büro-muhasebe-bilgi işlem makinalan-elektrikli 

makinalar dır. Yenileme eğiliminin en zayıf olduğu sektörler ise sırasıyla; %44 'le gıda

içki-tütün, %60'la orman ürünleri-kağıt-basım-yayım sanayii ve %63 'le dokuma 

sanayiidir. Ayrıca yenileme faaliyetlerinin yapısı ölçeğe göre de değişmektedir. Küçük ve 

orta boy işletmelerde "ürün yenilemesi" ağırlık kazanırken, ölçek büyüdükçe "proses 

yenilemesi"nin ağırlığı artmakta ve büyük ölçekli işyerlerinde "proses yenilemesi" öne 

geçmektedir·. 

Diğer taraftan küçük ölçekli firmalarda mevcut ürünlerin geliştirilmesi ile yenı 

ürün geliştirilmesi aynı ağırlığa sahipken, orta ölçekli işyerlerinde yeni üıiin geliştirilmesi, 

büyük ölçekli firmalarda da mevcut ürünlerin geliştirilmesi ağırlık kazanmaktadır. 

Sektörel dağılımda ise proses yenilemesi en çok gıda sektöründe yapılırken, orman 

ürünleri ile metalik olmayan mineraller sektöründe ürün ve proses yenilernesi eş düzeyde. 

diğer tüm sektörlerde ise üıiin yenilemesi daha öncelik kazanmaktadır. 

i' TTGV "Tiirkiye imalat Sanayiinde Teknolojik Yenilenme Araştırması I" . Ankara. Şubat 1 9lJ5. s.l27 
· Proses: (ing Process). 1. Süreç. 2. Yol. yöntem. :ı. Usul. (Dictionnaire Laroıısse. s. 1 l)(ı(ı. Cilt 5) 

~ı Ün!\ 
llf@ft!;ıeı: !<(i'•[" 
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2- İhracatla Bağ ve Yen ilenın e 

Söz konusu araştırmada beklenildiği gibi ihracatla, yenilenme arasında direkt ôir 

bağ olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre çalışma kapsamındaki fırmaların %53.4 'ü ihracat 

yapmamaktadır. İhracat yapan işyerlerinin %85'inin yenileme yaptığı ortaya çıkmıştır. 

Oysa ihracat yapmayan işyerlerinde yenileme yapanların payı %50'ye düşmektedir. 

İhracat yapan işyerlerinin daha çok büyük işletmeler olduğu Şekil III.l9' da 

görülmektedir. İhracat yapan işyerlerinin %62'si 100 ve daha fazla işçi çalıştırırken, 

ih;:acat yapmayan işyerlerinin ise %64'ü 49 ve daha az işçi çalıştırmaktadır. 

Şekil III.19: Yenilernede İhracat-Ölçek ilişkisi 

60 

so 

~ 40 

30 

20 

lll 4.88 

L-) ------,----------Küçük i\lçekıi !irmalar Orta iilcekli tirınalar Büyük (i!çekli firmalar 
Ölçek 

Ka:mak : TTGV. Türkiye imalat Sanayiinde Teknolojik Yenilenme Araştırınası -I. ı 9LJ5. 
S.)()) 

İhr:icat yapan işyerlerinde yenileme yapma eğilimi, satışlarının %50-% 75'ini ihraç 

edenlerde %90' a kadar çıkmaktadır. Yenileme eğiliminin en zayıf olduğu grup ı se 

satışlarının %75'den fazlasını ihraç edenlerdedir. Bu durum Tablo III.35'de 

görülmektedir. 

İhracat miktarlarının toplam satışlar içindeki payı göz önüne alındığında~ satışlar 

içinde ihracat payı görece yüksek olan işyerlerinin yoğunlaştıkları sektörden hareketle, 

teknoloji yoğun olmayan ürünlerin ağırlıklı olduğu bir ihracat yapısı ortaya çıkmaktadır. 



ıavı-venileme ilişkisi 

SATIS 
PAYLARı 

Yenileme yapan Yenileme yapmaJan 
i ·verleri i ·yerleı-i 

Satışların %10'undan daha az 86.80 13.20 
Satışların %10'undan daha çok %25'indeıı az 85.00 15.00 
Satışiann %25'inden daha çok %50'sinden az 86.40 
Satışların %502siııden daha çok %75'inden az 90.20 9.80 
Satışların '%75'iııden daha çok 72.30 27.70 
Kaynak : TTGV. Türkiye imalat Sanayiinde Teknolojik Yenilenme Araştırması -I. 
1995. s.89 

3- Teknolojik Yenilenmenin Kaynakları 

88 

"'- Araştırma yapılan şirketlerden, teknolojik yenilenmenin kaynakları sorusuna, 

%64 'ü kaynak olarak araştırma ve geliştirmeyi cevap olarak vermiştir. Yenilemenin 

kaynakları ölçeklere ve sektörlere göre ayrıştırıldığında da AR-GE birinci sıradaki yerini 

korumuştur. Araştırma-geliştirmeyi yatırım malı, ara malı, hammadde alımı, teknik bilgi

patent-lisans alımı izlemektedir. Bu durum Şekil III.20' de gösterilmiştir. 

Y atırun Ortaklığı 

Kamu Fin:msm:uı desteği 

Kuruluıun kendi patentleri 

Personel. danışmanlık hizmeti vb. 

teknik yardun Alıını 

Taklit, l:opya, yayınlar, geri 

mühendislik vb. 

T:knik Bilgi. patent. 
kıı·>IV/how.lisans alunı 

Yaurun malları. :ıra malları. 

h~cmnadd::: alum 

Ara·aınna \'t geliştiıme 

Şekil 111.20 : Yenilemenin kaynakları 

o lO 20 30 40 50 60 

Kaynak : TTGV. Türkiye imalat Sanayiinde Teknolojik Yeııileıııne Araştırınası -I. 1 !JtJ5. s. 107 

(ı4.ı(ı 

İşyı~rlerinin kendi patentlerinin oranı, küçümsenmeyecek bir konuma sahiptir. 

Yeni teknc·lojilerin kazanılınasında etkin bir rolü olınası beklenen kamu finansman desteği 

ve yatırım ~)J1aklığı ise diğer kaynaklara göre en düşük orandan başvurulan kaynaklardır. 

70 
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AR-GE kapsam dışı bırakılarak diğer teknolojik yenilemenin kaynaklarına işietme 

ölçeğinde bakıldığında, küçük ölçekli iş yerlerinde yatırım malı vb. alımı %54, taklit vb. 

%24 ve işyerlerinin kendi patentleri %23 başvurulan başlıca kaynaklardır. Orta ölçekli 

işyerlerinde yatırım malı vb. alımı %55, lisans vb. alımı %37 ve taklit vb. %28 ilk sıraları 

almaktadır. Büyük ölçekli işyerleri için en önemli kaynaklar, yatırım malı vb alımı %55, 

lisans vb. alımı %49 ve taklit vb. %31 olarak sıralanmaktadır. 

Teknolojik yenilemede yararlanılan kaynakların önem dereceleri ve ağırlıkları 

s~Rtörlere göre farklılıklar sergilemektedir. Bu konuyla ilgili göstergeler Tablo III. 3 6 ·da 

gösterilmiştir. 

Tablo III.36 : Yenilemenin ilk üç kaynağının sektörlere göre dağılımı 
Sektöder Araştırma Yatırım Teknik Taklit, kopya. Personel, K unıl uşun 

ye malları. ara Bilgi, yayınlar. danışmanlık kendi 
geliştirme malları. patent, geri hizmeti Yb. patentleri 

hammadde know/lıow. mühendislik teknik yardım 
alıını lisans alıını vb. alımı 

ı 64.17 -1-9.17 - - - 35.00 
2 57.46 63.43 - - 23.88 -
3 6-1-.00 60.00 - - 22.00 -
4 69.64 -1-8.21 62.50 - - -

5 75.00 61.11 - 33~33 - -
6 58,-1-4 51.95 33,77 - - -
7 55.86 57.66 - 35.14 - -
8 77.50 . 36,25 - -ı. us - -
9 78.05 58.5-1- 39.02 - - -
lO 88.89 (ı 1.1 ı 38.89 - - -
ll 60.78 60.78 - 50,98 - -
12 50.00 -1-5.83 - 29.17 - -

Kaynak : TTGV, Türkiye Imalat Sanayiinde Teknolojik Yenilenme Araştırınası -I, 1 Y95, 
s.99 

4- Yeni Teknolojinin Kullanılmasmı Güçleştiren Nedenler 

Yeni teknolojilerin kullanımını güçleştiren etmenler incelendiğinde ilk iki sırada 

büyük bir yüzde iie "tiiıansman sorunları" ve "yenilemenin yüksek maliyeti" yer 

almaktadır. Üçüncü sıradaki etmen yenileme yapan ve yapmayanlarda aynı seviyede olan, 

ancak bu kez yenileme yapmayanlar açısından daha önemli olan bir engeldir: "yenilemeye 

gitmenin aşırı riski". Dördüncü sırada, yenileme yapan ve yapmayanlar için aynı öneme 

sahip olan .. Pazar için yeterli konıma-teşvik olmaması" yer almaktadır. 



Bilgiye yönelik sıkıntıları teşkil eden, 

i) Yetişmiş insangücü sıkıntısı, 

ii) AR-GE için yeterli devlet desteğinin olmaması, 

iii) Yeterli bilgi birikiminin olmaması, 

90 

iv) AR-GE merkezleri ile çalışmanın güçlüğü, yenileme yapan işyerleri ıçın daha 

önemli engellerdir. 

Ayrıca, "kunıluş içinde yapısal değişikliğe gitmenin zorluğu", "mevcut üretim için 

yehileıne gerekmeınesi", "sektör için yenileme gerekınemesi" yenileme yapınayan işyerleri 

açısından daha fazla öneme sahip engeller olarak ortaya çıkmaktadır. 

Diğer yandan AR-GE desteği arayan işyerlerinin küçük ve orta ölçekli 

işyerierindeki oranları, sırasıyla, %33 ve %39'dur. Pazar için yeterli konıma ve teşvik 

olmadığını ifade edenlerin oranı ölçekle birlikte %56'dan %45'e düşmektedir. AR-GE 

için devlet desteğinin önemi ise ölçekle birlikte %33'ten %45'e çıkınaktadır. 76 Yetişmiş 

insan gücü sıkıntısı ise bütün ölçeklerdeki şirketler için ortalama %41 'dir. 

5- İşyeri Teknolojileı·inin Tanımı ve Durumu 

İşyerlerinin kullandıkları teknolojilere ilişkin: tanımları, kullanılan teknolojilerin 

"rekabet gücü", "yaşı", "kaynağı" açısından değerlendirilebilir. Yenileme yapmayan 

işyerlerinin kullandıkları teknolojiler, rekabet gücü açısından "zayıf' bir görünüm 

sergilemektedir. İç pazarda yabancılarla ya da dış pazarlarda rekabet edebilecek nitelikte 

teknolojilere sahip olanların oranı %20 seviyesi nd edir. Yenileme yapanlarda ise bu oran 

%45 ·dir. hyerlerinin kendilerine ilişkin değer yargılarını içeren bu sonuçlar, imalat sanayii 

teknolojik düzeyinin rekabet gücü açısından genel bir izienim vermektedir. Şekil 111.21 'de 

kullanılan teknolojiyle ilgili veriler görülmektedir. 

İç Pazar gözardı edilip sadece dış pazarlarda rekabet için teknolojinin yeterlilik 

oranı en çok dokuma sanayiinde %65, kimyasal madde sanayiinde %55 ve motorlu 

ili TTGV "Tiirkiye imalat Sanayiinde Teknolojik Y cnilcıııııe Ar;ıştırıııası I"' . Ankara. Şubat I 995. s.R..J. 
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araçlar sanayiinde %49'dur. Rekabet için teknolojisi en az olan sektörler ise plastik %38 

ve mineraller %29'dur. 

Araştırma sonucunda işyerlerinin %33'ü teknolojilerini "eski", %63 'ü "yeni" ve 

%16' sı "en yeni" olarak tanımlamışlardır. Yeni teknoloji oranı özel kesimde %64 iken, 

kamu kesiminde %53'tür. Ayrıca teknolojilerin elde edildiği kaynaklar bakımından 

yapılan incelemede, işyerlerinin %46'sı teknoloji transferini, %49'u alınan teknolojinin bir 

üst düzeyde geliştirilmesini, %32'si ise özgün teknoloji üretimini kaynak olarak 

"' belirtmişlerdir. 

Teknoloji transferi yapan işyerlerinin en yoğun olduğu sektörler sırasıyla, 

elektronik eşyada %63, kimyasal maddede %58 ve gıdada %56'dır. Alınan teknolojiyi 

geliştiren işyerlerinin yoğunluğu elektronik eşyada %75, minerallerde %59 ve dokuma 

sektöründe %54' dür. Özgün teknoloji üreten işyerlerinin oranı metal ana sanayiinde %4 7, 

plastik sanayiinde 39 ve elektronik eşyada %38'dir. Ayrıca teknoloji transferi ilerki 

bölümlerde ayrıca ele alınacaktır. 

Şekil III.21 : Kullanıhuı tekıınlojilrriıı taıııım 

( \'() Te~nolojiııin rekabet gücü Teknolojinin Yaşı 
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bır 

Ozgun 
teKnolOJI 

Kaynak: TTGV. Türkiye imalat Sanayiinde Teknolojik Y cnilenıııe Araştırınası -I. 1995. s . .'i9 
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C- Türk imalat Sanayiinde AR-GE Faaliyetleri 

Türk imalat sanayinin AR-GE çalışınaları konusunda DİE dışında yapılmış en 

ayrıntılı çalışına yine TTGV tarafından yapılmıştır. Bu çalışına önceki bölümde anlatılan 

çalışınaya ek olarak anket çalışınasına cevap vermiş olan işyerlerinin 99' da yüz yüze 

görüşme usulüyle yapılmıştır. Sözkonusu şirketler Türkiye' deki imalat sanayiini temsil 

ettiği kabul edilen bir gruptan rastlantısal olarak seçilmiştir. Çalışınada Avrupa Birliğinin 

Harınanize Y enileıne Araştırmaları soru kağıdının son biçimi temel alınmıştır. 

Bu çalışma sonucunda, Türk imalat sanayiinde AR-GE üzerine yapılan 

çalışmalarla ilgili olarak aşağıdaki veriler ortaya çıkmıştır ve sözkonusu veriler bu tez 

çalışınasına ışık tutacak sonuçlar içermektedir. 

1- AR-GE Faaliyeti Olan veya Dışarıdan Alan İşyerieri 

Çalışmada 1990-1994 döneminde şirketlerin bünyesi içinde AR-GE faaliyetlerinin 

olup olmadığı araştırılmış, sonuçta işyerlerinin %63 'ü kendi bünyelerinde AR-GE 

faaliyetinde bulunduklarını belirtmişlerdir. Şirketlerin %3 5 ise AR-GE çalışması 

yapmadıklarını, ayrıca dışarıdan da böyle bir hizmet almadıklarını söylemişlerdir. 

Şirketlerin sadece %2'si dışarıdan AR-GE konusunda hizmet aldıklarını beliı1mişlerdir. 

Kendi bünyesi içinde AR-GE yapan işyerlerinin oranının en yüksek olduğu 

sektörler kimya ve elektroniktir. Sektörlerdeki AR-GE ile ilgili göstergeler Tablo 

III.3 7' de verilmiştir. 

Genel ortalama olan %63 'ün üstünde olan di.~er sektörler ise motorlu araçlar, 

makine-teçhizat, gıda, metalik olmayan minera!Ier ve metal eşyadır. AR-GE'nin en düşük 

olduğu sektörler ise kağıt-basım-yayın,dokuına, plastik-kauçuk ve büro-bilgi işlem

elektrikli makinalar sektörüdür. Küçük ölçekli işyerlerinde kendi bünyesi içinde AR-GE 

yapan işyerlerinin oranı %48 olurken, oı1a ölçeklilerde %68' e, büyük ölçeklilerde ise 

%94' e çıkmaktadır. Ayrıca şirket bünyesi içindeki AR-GE faaliyetlerinin %8 7' sinin 

süreklilik arz ettiği ortaya çıkmıştır. 
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Tablo Ill.37 : Kendi hiinyesinde AR-GE yapan 
işyerlerinin sektiiı·el dar:ılıını 

Kendi 
Bünyesinde Göıiişiilen Yüzde 

Sektiirler AR-GE yapan iş)·erleri Dar:ılıın 

iş:verleri 

ı 8 12 66.67 

2 7 ıs 46.67 

3 ı 7 14.29 

4 8 8 ıoo.oo 

5 2 4 50.00 

6 6 9 66.67 

7 8 12 66.67 

8 7 lO 70.00 

9 3 6 50.00 

ı o 4 4 100.00 

ll 6 7 85.7ı 

12 ı 3 33.33 
TOPLAM 61 97 62.89 

Kaynak : TTGV. Türkiye Imalat Sanayiinde 
Teknolojik Yenileme Araştırması - IL s.68 

2- AR-GE Faaliyeti Olmayan ve Dışarıdan Almayan İşyerieri 
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Yukarıdaki bölümlerde belirtildiği gibi AR-GE faaliyeti olmayan işyerlerinin oranı 

%35 idi. Bu işyerlerinin en fazla yoğunlaştığı sektör ise dokumadır. Bu sektörün oranı 

%24'dür. Kağıt-basım-yayın sektörü işyerlerinin %1H'i, metal ana sanayii-metal eşya 
.' 

sanayiinin %12' si, metalik olmayan mineraller ve makine-teçhizat işyerlerinin de %9'u 

AR-GE faaliyeti yapmamakta ve dışarıdan da bu hizmeti almamaktadırlar. Ölçek bazında 

ise küçük ölçekli işletmelerin %50'sinin, oı1a ölçekli işletmelerin %29'unun, büyük 

ölçekli işletmelerin de %9'unun AR-GE faaliyeti yoktur. 

3- Dışarıdan Alınan AR-GE Hizmetleri 

İşyerlerinin dışından AR-GE hizmeti alan ı 2 i~yerine, bu iş yapılan harcamanın, 

kendi toplam AR-GE harcamaları içindeki miktarı sorulduğunda, işyerlerinin %50'si bu 

miktann %ı O ve daha azını oluşturduğunu belirtmiştir. Ayrıca %1 O' dan daha çok ve 

%50'den daha az harcama yapan işyerlerinin oranı ise %48'dir. 

4- AR-GE Har-caınalarında Ürün ve Proses Yenileme Payı 

Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinin %40'ında ürün yenilemesinin 

payının toplam AR-GE harcamaları içindeki payının %80' den çok olduğu oı1aya 
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çıkarken, %23'ünde ürün yenilemesinin payının %70-50 olduğu, %31 'inde ise %40-20 

olduğu ortaya çıkmıştır. Proses yenilemesinde ise harcamaların %80'den fazla olduğunu 

belirtenierin oranı %24 olurken, %70-50 olduğunu açıklayanların oranı %3 7' dir. 

Ürün yenilemesinde sektörel durama bakıldığında geçerli ortalamanın (%40) 

üstündeki sektörler dokuma, kimya, plastik-kauçuk, elektrikli makinalar, elektronik ve 

motorlu araçlardır. Ayrıca küçük işyerlerinde ürün yenilemesine yönelik harcamalar daha 

fazladır. 

'"' 
Proses yenilemesinde ise sektörel dağılıma bakıldığında en çok harcama dokuma 

ve kimya sanayiinde yapılmaktadır. Ölçek bakımından dağılım ise %3 5 küçük, %41 orta 

ve %24 büyük ölçekli işletmelerdir. Bu konuyla ilgili veriler Şekil III.22'de gösterilmiştir. 

40 

35 

·- 30 
"' :;; 

~ 
,~_25. 

10 

5 

Şekil III.22 : AR-GE harcamaları içinde ürün ve proses 

e O rün yenilcıııe>iııiıı payı \- - - - --
1 

.ll!l.36,96 --JII.-.I'roses yeııileııı,;siııiıı payı i 

-----~- ..,;- -:- -"-------
1 ' 3077 - - - - - - - - - - - - - - -....;;;,.- - -- - - - - -. _,_ - - - - - - - - - - - - - - -

,,.,. 
3~~~~------------ --~-:~os -------- "-----------------------

~ ' -- --- ------------ -·---------. - -- .. --- . -- - ...... -. 
1 

19,57 
------------------_ı_-----------------------------

1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -ı- - - - - - - - - -- - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,77 

0~-------------------------------------------------------~ 
'lc 70-50 Harrama paylan 7< 4(\.20 'lc lO' dan az 

Kaynak: TTGV. Türkiye imalat Sanayiinde Teknolojik Yeııilcıııııc Araştırması -Il. llJlJ.'i. s.XX 

5- AR-GE Harcaıiıalarmııı Ciro İçindeki Payı 
1993 yılı için verilen cevaplar bazında AR-GE yapan yada satın alan 52 işyerinden 

%8'i AR-GE harcamalarının ciro içindeki payının %11-30 olduğunu, %35'i %5'den az, 

%1 'den çok olduğunu belirtmişlerdir. AR-GE harcamalarının ciro içindeki payının %1 'in 

altında olduğunu söyleyen işyerlerinin oranı ise %3 8 'dir. Konuyla ilgili veriler Şekil 

III.23 'de göıiilmektedir. 
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Şekil 111.23: AR-GE harcamalarının ciro 
içindeki payı ( 1994) 

40.00 

35,00 

30,00 

25.00 

20.00 

ıs.oo 

10.00 

5.00 

0.00 
%11-30 %8-10 %1 'den %1'den Çok az, 

çok- az çok 

%5'den düşük 

az 

Kaynak: TTGV. Türkiye imalat Sanayiinde Teknolojik Yenilenme 
Araştımıası -IL 1995. s. 73 
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Sektörel dağılıma bakıldığında AR-GE harcamalarının ciro içindeki payının %11-

30 olduğunu belirten işyerleri elektronik, elektrikli makinalar ve metal ana sanayiindedir. 

Diğer sektörlerle ilgili veriler Tablo III.38'de gösterilmiştir. 

Tablo III.38 : AR-GE harcamalarının ciı·o içindeki paYiarına oöı·c sektörel da<•ılım (1993) 
%1'den Çok az Yanıt n~ı·en 

Sektörler %11-30 %8-10 çok %1'denaz ve işycı-i 

%5'den az Düşük sayısı 

ı - - 66.67 ı (,_67 16.67 6 
2 - 33_33 16.67 50.00 - (ı 

3 - - - 100.00 - ı 

.ı - - 42.86 28.57 28.57 7 
5 - - 50.00 50.00 - 2 
6 - - 40.00 60.00 - 5 
7 12.50 25.00 25.00 12.50 25.00 R 

8 - 1Cı.67 
....,...., ....,., 

50.00 - (ı .ı.ı .. ı.ı 

9 25.00 - 75.00 - - .ı 

10 50.00 - 25.00 25.00 - .ı 

ll - - 33_33 (ı(ı,6 7 - 3 

12 - - - - - -
Ka~·nak : TTGV. Türkiye Imalat Sanayiinde Teknolojik Yenilenme Araştırınası -II. 1995, s.87 

D- AR-GE ve Teknolojik Gelişmenin Tiirkiye Ekonomisindeki Etkileri 

Olkelerin ve insanların geleceğe güvenle bakabilmelcri. :-,:eni buluşlanı. yenı 

teknoloji ve yeni bilimlerin, yeni ürünlerin geliştirilmesine geniş ölçüde bağlıdır. 

Değerlendirmelere bu açıdan yaklaşıldığında, araştırmacının ve araştırma yapan kunım ve 

kuruluşların önemi bir kat daha artmaktadır. 
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Teknolojik gelişme temel ilke olarak devamlı bilimsel ilerleme devresinden sonra, 

ortaya daha verimli ve sürekli gelişen bir ekonomik, teknik ve refah düzeyini 

getirmektedir. Daha açık bir ifade ile bilimsel gelişmelerin belli bir noktasından itibaren, o 

noktaya kadar kullanılmakta olan teknoloji artık karlı olmaktan çıkmakta, yerini daha el 

verişii ve teknoloji bileşimiere bırakmaktadır. 77 

Teknolojik gelişmenin ve AR-GE'nin ekonomik ortama etkisini kısa bir biçimde 

inceleyecek olursak; Teknik gelişme adı verilen olayın önemi, daha az üretim faktörü 

"" (emek, sermaye, hammadde vb.) kullanarak en az aynı miktarda ürün üretilmesini veya 

yenı ürünler elde ederek, girdi (input) başına ürün artmasını sağlamaktan 

kaynaklanmaktadır. Teknoloji ve üretime uygulanan yeni bilimsel metotlar sonucu, 

sermaye mallarının (yatırım malları) sağladığı verimlilik (prodüktivite) artışı göz önünde 

bulundurulduğunda, ücretler ve faiz hadleri aynı kalsa bile yatırım ınallarının göreli 

ucuzlaması ile karşılaşılır. Bu ise, çalışan iş gücü başına verimliliği artırır. Sonuç olarak, 

teknolojik gelişmelerin doğrudan doğruya ve yeni sermaye malları (verimli yatırımlar) 

yoluyla prcıdüktivite artırıcı etkisiyle karşılaşırız. Dolayısıyla gelecekte arzulanan bir gelir 

düzeyine erişilecektir. Yatırımların istenen düzeyde gerçekleşebilmesi, üretimin 

artmasına, yeni üretim alanlarının, yeni faydaların ortaya çıkmasına yol açacak, tasarruf 

düzeyi yükselecek ve yeni yatırımların yanısıra gelirin yeniden dağılıını ekonomiye o güne 

kadar görülmedik bir hız verecektir. 78 

Üretimin birim emek verimliliğinin arttırılarak, üretim maliyetlerinin dünya 

fıyatlarında rekabete imkan verecek bir düzeye indirilmesi için, "en iyi tekniğin 

kullanılması - yatırımlarda en yeni teknolojiler içeren sermaye mallarının istihdam 

edilmesi" gereklidir. Zira teknolojideki bir ilerleme genellikle yeni serıneye malları 

biçiminde oı1aya çıkmakta ve bu nedenle teknik seçimi yatırım kararları ile birlikte verilen 

bir karar durumuna gelmektedir. 79 

,- Ziyaı KARA. "Endüstriyel Kalkmına ve Teknolojik Araştınııa Geliştinııeııiıı Önemi'·. Konya Sanayi 
Odası Yayıııı, Konya, 19~6, s.36 
78 Zivat KARA. s.46-·ı7 
79 Ziyat KARA. s.48 
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Teknolojik gelişmelerin üretime uygulanması sırasında, daha önce üretirnde 

kullanılan sermaye-emek oranlarını değiştirrnesidir. Ancak yeni teknolojiler günümüzde 

ernek oranını azaltıcı ve yatırım mallarını artırıcı niteliktedir. 

Bu açıklamalar ışığında teknolojik gelişmelerin Türk ekonomisine olan etkilerini 

inceleyecek olursak; öncelikle Türkiye'de uzun yılar boyunca bilim ve teknoloji ile AR

GE'ye yeterince önem verilmediğini görmekteyiz. 

'-.,. Ülkemizde ekonomide sanayileşmenin ülke çapında hızla yayılmaya başladığı 

I 950 ve I 960 döneminde hazırlanan Kalkınma Planlarının doğrultusunda devletin 

ekonomik faaliyet alanlarındaki varlığı daraltılmak sınai yatırımlarda özel sektöre ağırlık 

kazandınimak istenmiştir. Alt yapı işlerinde, müteahhitlik hizmetlerinde özel sektör daima 

teşvik edilmiş bu oluşum için gerekli altyapı hazırlanrnıştır. 80 

Planlı Kalkınma Modeli ile birlikte 1960'lı yıllarla I 970'li yılların ilk yarısını 

kapsayan yoğun bir sanayileşme hareketinin doğuşu ve "ithal ikamesi" sağlayan, ama, 

genellikle tüketim mallarıyla ara mallar üreten bir sanayinin kurulması bu dönemin 

karakteristik özelliğidir.(Tüketim malları üretimine yönelen daha çok özel sektör, ara 

malları ve belli ölçüde yatırım malları üretimine yönelen de kamu sektörü 

kuruluşlarıydı). sı 

Sözkonusu dönem içinde kalkınma planlarında Bilim ve teknoloji çalışmalarına da 

değinilmiş ve ilk kez 4. Beş Yıllık Kalkınına Plamnda (1979-83) "teknoloji 

politikaları "ndan söz edilmiş, "teknoloji politikalarının sanayi, istihdam ve yatırım 

politikalarıyla birlikte bir bütün olarak ele alınması ve belli sektörlerin kendi 

teknolojilerini üretecek biçimde geliştirilmesi" öngörülıııüştür82 Fakat tüm iyi niyetli 

yaklaşımiara rağmen iktidara gelen hükümetler Türkiye' de etkin bir Bilim ve Teknoloji 

Politikasını yürütınemişlerdir. 

~~~ Aykut GÖKER. ··serbest Pazar Ekonomisi Ülkelerinde Sanayileşme - Teknolojiye Yetişme 
Politikaları \"e DeYletin Rolü'". TMMOB Y:ı~·ıııı. No: 152. Ankara. Ocak 19lJ3. s.50 
~ı AYkut GÖKER. s.51 
~:DPT. ""Dördiincii Beş Yıllık Kalkınma Plam'". Ankara. llJ7lJ. ~.209 
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Daha da önemlisi, teknolojide köklü değişimin ve bu değişimi yaratan, yayılg'an

jenerik teknolojilere (enformasyon ve yeni malzeme teknolojileriyle biyoteknoloji) 

egemen olma sorununun dünyada son derece yaşamsal bir hal aldığı; bunun bütün 

açıklığıyla ortaya çıktığı ı 980'li yıllarda, bu dönüşümü yakalayabilme sorununun sürekli 

olarak siyasi gündemin dışında tutulmasıdır. Dünyadaki genel ~idişe bütünüyle ters düşen 

aykırı "teknoekonomi politikası" 1980'li yıllar Türkiye' sinin ayırt edici karakteristiği dir. 84 

Teknolojideki üstünlüğün uluslararası rekabette tam anlamıyla önemli bir güç 
'" 

haline geldiği, daha da önemlisi yeni sanayileşen ülkeler için dünya teknolojisini yakalama 

fırsatlarının ortaya çıktığı bir dönem olan 1 980'lerde yalnızca Türkiye, bu gelişmelere 

sırtını dönmüş bu çok önemli dönemi plansız ve programsız geçirerek heba etmiştir. 

ı 990'lardan gerıye bakıldığında, çok daha açık bir biçimde görülmektedir ki, 

ı 980'lerin hükümetlerince uygulamaya konan ekonomi politikalannın ana ekseninde, 

ekonomi! erin uluslararasılaşması sürecine, Türkiye' nin sanayileşerek değil, hizmet· 

sektörünü geliştirerek katılması yönündeki siyasi tercih oluşturmaktadır. 85 Bu nedenle 

ülkemizde var olan kaynak ve potansiyeller sanayileşme yönünde değil de hizmet 

sektörünün geliştirilmesi yönünde kullanılmıştır. S.iyasi tercihlerle ve klasik iktisat 

öğretisinin bir uzantısı olarak "serbest pazar ekonomisi"ne geçiş yapılmış, bununla 

birlikte enformasyon toplumunun ve hizmet sektörünün geliştirilmesine ağırlık verilmiş, 

sanayileşme kendi haline bırakılmıştı. Ekonominin uluslararasılaşması denilen bu dönem 

içinde Türk özel sektörü dış piyasalara açılmış, yabancı üreticilerle birebir rekabet etmek 

durumunda bırakılmıştır. Her şey Pazar güçlerinin serbest iradesine bırakılmıştı. Yerli 

sanayiınizin, imalat yeteneği ölçüsünde, teknoloji alanında yetenek kazanınası bu doğal 

sürece bırakılmıştı. AR-GE yeteri ölçüde devlet tarafından desteklenıneyince ve 

sanayileşme ulusal bir hedef olmaktan çıkınca ulusal bilim ve teknolojiye ilişkin hedefler 

saptanmamış, bu konuda yapılan çalışınalarda göz ardı edilmiş, düşünceler ve hedefler 

sadece kağıt üzerinde kalmıştır. 

x-ı Aykut CiÖKER. --serbest Pazar Ekonomisi Ülkelerinde Sanayileşme - Teknolojiye Yetişme 
Politikaları ye DeYietin Rolü ... TMMOB Yavıııı. No:l52. Ankara. Ocak 19lJ3. s.67-(ı8 
X'i .. .. 

'· Aykut GOKER. s. 70 
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Üretim fonksiyonlarının en önemli unsuru olan sermaye ve emeğin etkin ve 

dengeli kullanımıyla teknolojik gelişmenin ortaya çıktığına bu konunun başında kısa bir 

biçimde deyinilmişti. Ülkemiz imalat sanayinde emek ve sermaye oranlarının kullanımına 

bakıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinde genellikle emeğin 

nisbi payı %30-40, sermayenin ki ise %60-70 civarında çıkmaktadır.(Bu sonuç ABD 

ekonomisi ile ilgili sonuçların tamamen tersi doğrultusundadır.) Kamu kesiminde emeğin 

nisbi payı özel kesime kıyasla daha yüksek olmakla beraber genellikle yine %50'nin 

altındadır. 86 Bu çalışmanın 25 yıllık bir çalışma olduğu göz önünde tutulacak olsa da, 

" . ülkemizde sermaye yoğun bir sanayileşme yolunda gidildiğini ve emek faktörünün 

sanayileşme olgusunun içinde yeterince yer almadığını göstermektedir. Nitekim Tablo 

III.34' de görüldüğü gibi katma değer miktarının artışı çok yüksek düzeylerde 

seyrederken emek miktarının artışı dalgalı bir gelişme göstermekte ve son yıllarda imalat 

sanayinde çalışanların sayısında bir azalma gözlenmektedir. Bu sonuçta Türkiye'de 

yaratılan katma değerin sermaye faktörü tarafından sağlandığını göstermektedir. Ulaşılan 

diğer bir sonuçta, Türkiye'de AR-GE'ye ayrılan payın GSl\IIH'ın binde düzeylerinde 

olduğu göz önünde tutulacak olursa, katma değerdeki bu yüksek artışın ancak dışarıdan 

alınan teknolojiyle sağlandığını yani teknoloji transferi yapıldığını göstermektedir. Yüksek 

oranlı bu teknoloji transferi nedeniyle de AR-GE'ye yeterince kaynak ayrılmamış ve AR

GE çalışmalarına gereken önemin verilmemiş olduğunu ortaya koymaktadır. 

Türkiye aslında bir çok gelişmekte olan ülke gibi teknoloji geliştirmeye yeterince 

kaynak ayırmamış, dışarıdan teknoloji transferine ithali yoluna gitmiştir. Çok sayıdaki 

Uzakdoğu ülkesi bu yolla etkin bir ekonomik güç olarak ortaya çıkmışlar, ithal ettikleri 
;,;' 

teknolojiyle yetinmemişler AR-GE'ye önem vererek ithal teknolojileri daha da 

geliştirerek teknoloji ihraç eder duruma gelmişlerdir. 

OECD tarafından yapılan bir araştırınaya göre Gelişmekte olan ülkelerin teknoloji 

transferi yoluyla daha çabuk kalkına bilecekleri savunulmaktadır. OECD tarafından 

hazırlanan "Teknolojik ve Endüstriyel Performans-1997" konulu raporda, yeni ürünlerin 

~,,Nuri YILDIRIM. '"Ncoklasik İktisadm Teknolojik Gelişme Yaklaşımı". Ankara ÜniYersitcsi Si~·asal 
Bill!ilcr Fal<ültcsi Yayıııları No:367. Ankara. I lJ73. s.252 
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ortaya çıkarılınası ve başlangıçta ticari amaçla kullanılmasının bu teknolojinin hızlı ve 

geniş yayılıımndan daha yavaş olduğunu ortaya koyınaktadır. 87 

AR-GE harcamalarının gerçek etkisini görmek için, OECD, "toplam teknoloji 

yoğunluğu'' konulu bir ölçü hazırlamıştır. Bu şekilde, "elde edilen teknoloji'', çoğu 

ekonomide doğrudan AR-GE çalışınaları kadar büyümüştür. ABD'nin AR-GE 

harcamaları geçen yirmi yılda, gayrisafi harcamalara göre düşmüş, fakat bu bilgisayar 

sistemlerine yapılan yatırımla dengelenmiştir. Japonya'nın AR-GE harcamaları, ABD'nin 

harcamalarıyla hemen hemen aynı olsa da, bilgi sistemleri ile bilgisayar kontrollü 

makinalar göz önüne alındığında toplam teknoloji yoğunluğunun daha büyük olduğu 

göıiilınektedir. Japonya'nın teknolojik kültüıiinün geçtiğimiz 20 yıl içindeki artışının esas 

nedeni. AR-GE çalışınalarına yapılan harcaınalardan çok, yCıksek teknoloji ürünü 

ekipmanın kullanılınasıdır. OECD'nin ortaya koyduğu bir başka konu, pek çok 

endüstride_ teknolojinin satın alınmasının üretim artışına doğrudan AR-GE için yapılan 

harcamalardan daha etkili olduğudur. OECD'nin araştırması, yetersiz AR-GE 

harcamalarının ekonomik zayıflığın göstergesi olduğu yolundaki düşüncelerinde geçersiz 

olduğunu ortaya koymaktadır. Yabancı AR-GE'nin bilgisayar ve makine şeklinde 

ithalinin yetersiz yerli teknolojiye göre daha yüksek bir kazanç sağladığı görülmektedir. 

Özellikle küçük ülkeler bu yöntemi uygulamaktadır. 88 Bu sonuçlarda ülkelerin teknoloji 

politikalarını yenilikleri teşvik etmekle beraber asıl olarak yeni ürünlerin yayılmasına 

önem vermeleri gerektiğini göstermektedir. Ayrıca ülkelerin rekabet güçlerin yüksek 

olduğu sektörlerde AR-GE'ye ağırlık vermeleri ekonomik açıdan daha yüksek kazanç 

sağlayacaktır. 

Ancak bu arada AR-GE'ye yeterli kaynak ayrılmadan sadece teknoloji transferi 

yoluyla ekonomik büyümeye başvurmakta tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında Türkiye herşeyden önce uluslararası teknoloji dolaşımını 

incelemek zorundadır. Bu tür bir çalışmayı ya da araştırınayı geleneksel ekonomik analiz 

8
" Eııder KIZILRA Y "Teknolojiyi Üretmek ve Kullanmak". MESS İşveren Gazetesi, Sayı: 693. 
Ağustos 1997. s.6 
8~ Ender KIZILRA Y, s.6 
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tekniklerine dayandırarak yapmanın imkanı da yoktur; zıra teknoloji üretimi esasen 

kendisi de uluslararası düzeyde organize olan sermaye birikimi üstüne inşa edilmektedir. 

Sermayenin uluslararasılaşan yapısı teknolojiyi standartiaştırma yönünde bir rol 

oynamaktadır. Teknolojinin bu standartiara bağlı kullanımı, ülkelerin teknolojiye bağımlı 

hale gelmelerinin temel nedenini teşkil etmektedir. Bu şekilde uluslararası sermayeden 

kaynaklanan eşitsizlikler, uluslararası teknoloji eşitsizliklerine dönüşmektedir. 

Uluslararası teknolojinin sahibi konumundaki uluslararası sermaye de, gelişmekte olan 

ülkeleri açık pazar olarak tanımlamaktadır. x9 Böyle bir sonuç ta ülkemizde sadece 

teknoloji transferi yoluyla sağlanacak bir ekonomik gelişmenin ne kadar kötü sonuçlar 

doğurabileceğini ve teknoloji üreten ülkelere bağımlı bir hale getirebileceğini ortaya 

koymaktadır. Bu açıdan her ne kadar kısa sürede istenen sonuçlar alınamasa da AR-GE 

faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmamız gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

AR-GE'nin ve Teknolojik Gelişmenin ekonomi üzerindeki etkileri daha çok 

verimlilik göstergelerinde, işgücü oranlarında, yüksek teknoloji ihracatında, üretim 

miktarında ve karlılık üzerinde görülmektedir. Bu ekonomik etkilerin Türkiye bazındaki 

sonuçları alt başlıklarda gösterilmiştir. 

1- Türk imalat Sanayinin Yetenek Düzeyi ve Yüksek Teknoloji İhracatı 

Bu bölümün başında Türk imalat Sanayiinin genel bir profıli çizilmiş ve son 

yıllarda gözlenen gelişmeler değerlendirilmişti. Bu kısımda ise Türk imalat Sanayiinin 

rekabet üstünlüğü "sanayinin yeteneği" açısından son derece belirleyici olan, 

prodüktivitesini yükseltebilme yeteneğine ilişkin sayısal verilere dayalı bir irdeleme ve 

yorum yapılacaktır. 

Prodüktiviteyi yükseltebilme yeteneğinin, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat 

sanayii toplam ihracatındaki yüzde payının ve bu payın artış hızının, ülkenin teknoloji 

yeteneğinin bir göstergesi olduğu düşünülerek, buna ilişkin sayısal verilerde 

değerlendirmeye alınmıştır. 

~" Agah Oktay GÜNER .. Genel Dinamikler Çerçevesinde Yeni Teknolojiler. Mesleki Eğitim ve 
Türkiye". İktisadi Kallurıma Val.:fı Yayınları No:7-t. İstanbul. Mayıs I 989. s..t8 
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Türk imalat sanayinin yapısını ortaya çıkarmak amacıyla TÜBİTAK tarafından 

yapılan bir araştırmada90 Mal gnıbu bazında sınıflanmJş sanayilerin, satış hasılatı, Katma 

Değer, İhracat ve İstihdam paylarıyla oluşturulan bir "Bileşik Endeks·" kullan~lmıştır. Bu 

endekse göre imalat sanayimizin içinde birinci sırada Genellikle Tüketim Malı Üreten 

Sanayiler yer alırken bunu sırasıyla Genellikle Ara Malı Üreten Sanayiler ve Y atının Malı 

Üreten Sanayiler izlemektedir. Konuyla ilgili endeks Tablo III.39'da gösterilmiştir. 

Tablo Ill.39 : imalat SanaYinin Bileşik Endekst~ Giire Profili; 1990-91 
Sana)'İ Gnıbu Satış Has. Katma İhracat İstihdam Bileşik Sıralama 

E nd. Değ. EIHI. E nd. E nd. Endeks 
Tüketim Malı 32,64x0,5 32,35xl 58,92x2 47,06x3 307,70 ı 

Üreten Sanayiler 
Ara Malı 47,10x0,5 47,30xl 30,95x2 31,00x3 225,75 2 
Üreten Sanayiler 
Yatınnı Malı 20,25x0,5 20,33xl l0,14x2 21,93x3 116,54 3 
Üreten Sanayiler 
TOPLAM 100x0.5 lOOxl 100x2 100x3 650,00 

.. 
Kaynak : TIJBIT AK, Imalat Sanayii Yetenek Analizi, s.56 

Yukarıdaki Tablo aslında Türkiye'deki AR-GE harcamalarındaki azlığı da ortaya 

çıkarmaktadır. AR-GE harcamalarındaki düşüklük doğal olarak yatırım biçimlerine de 

yansımakta, sanayicimiz daha çok, yüksek katma değer yaratmayan tüketim malı 

yatırımiarına yönelmekteler, bu sonuç ise ekonomik kalkınmada asıl önemli yatırım grubu 

olan "yatırım malı üreten sanayilerden" uzaklaşılınasına neden olmaktadır. 

Ayrıca yine "bileşik endekse" göre eide edilen sıralama sonucu ilk beş sırada yer 

alan tekstil ve giyim, gıda-içki ve tütün, kimya ve ilaç, demir-çelik ve toprak ürünleri 

sanayileri imalat sanayiinde son derece belirleyici bir ağırlığa sahiptirler. Bu ilk üç sanayii 

kolunun ihracattaki toplam payları %68, istihdamdaki paylan ise %53 'tür. 

ihracat ve istihdamdaki payları bu denli yüksek olduğu içindir ki, ilk beşe giren bu 

sanayı kolları Türkiye ekonomisi için strat~jik sanayi kolları olarak nitelenebilir. 

"Stratejik" nitelemesi, bunlardan herhangi birisindeki büyük çaplı bir krizin ekonomik-

411 TÜBİTAK .. imalat Sanayii Yetenek Analizi". II. Sanayi Şurası Raponı. Sana~·i Bakanlığı Yayını, 
~a~·ıs 1 lJlJ5. s.5/3 
Bile~ik Elllkks=lSatı~ Hasılatı%payıxU.5 )+(Katına Değer'Y.ıpayıx I )+(llrracat%payıx2)+(İstihJaın%payıx3) 
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toplumsal etkilerinin de çok büyük çapta olacağını ifade etmektedir. 9 ı imalat sanayıı 

koliarına göre hazırlanmış bileşik endeks Şekil III.25 'te gösterilmiştir. 

Şekil 111.25 : imalat sanayii sektörlerinin bileşik endekse göre ağırlıkları 

Kereste ve mobilya ~ 8 

Demir dışı metal ~ 13 

Plastik ve kauçuk ~ 16 

Kağıt ve b :ıs un ",,~,,,. 17 

Metal eşya 21 

Makine imalat ·. ·~-------~--- 28 ·, 
Ekkırik makinalan •• · """~- ·--·" · '' 31 

Taşuna araçlan ,.,.,-.,,=«to.o'"''·'?"'··· 34 

Toprak Üıiınleri ,,_ • .,_.,..,..,"'"'-·"•······· 39 

~eşik Eııdeks 

Gıda, içki ve ıütün ~--;:-.s··=I·"=· ::--::-----::···::·-··::·S:·····=-::--::· ··::::··, •:::····:::·--=========:::J 121 

o 20 40 60 80 100 120 140 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı '"Sanayi Stratejisi 1995-2005". s.l45 

IS6 

160 180 200 

Türk imalat sanayının dünya üzerindeki yetenek düzeyine bakmak şu 

göstergelerin incelenmesi gereklidir; 

• yüksek teknoloji ürünleri ihracatı, 

• yüksek teknoloji ürünleri ihracatının büyümesi, 

• yüksek teknoloji ürünleri ithalatı, 

• yüksek teknoloji ütünleri ticaretine ilişkin dış ödemeler dengesi. 

1- Dünya üzerinde bilim ve teknoloji alanında öncü olan 40 ülke arasında yapılan 

bir araştırmaya göre; Yüksek teknoloji ürünleri ihracatının, ülkenin toplam ihracatındaki 

payını esas alan ilk karşılaştırmada, %9.3 oranı ile Türkiye 40 ülke içinde 31. Sıradadır. 

40 ülke ortalamasının %42.4 olduğu bu sıralamada, Japonya %69.2 ile birinci 

olurken, %52.9 ile %50.4 arasındaki oranları ile Singapur, ABD, Almanya ve isveç ilk 

beş ülke içinde yer almaktadırlar. 

91 TÜBİTAK '"imalat Sanayii Yetenek Analizi", Il. Sanayi Ş urası R.aponı. Sanayi Bakanlığı Ya~·ını, 
Mayıs 1995. s.25 
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İzlanda ve Pakistan'ın %0.7 ve %1.8 oranlan ile son iki ülkeyi oluşturduğu 

sıralamada Türkiye ile kıyaslanabilir bazı ülkeler için değerler şöyledir: İspanya %41.1 

(9. sırada), Malezya %38.5 (12. Sırada), G. Kore %36.7 (13. Sırada), İsrail %32.5 (18. 

Sırada) 

2- 1986-1992 yılları arasında yüksek teknoloji ürünleri ihracatındaki artış 

oranlarına göre yapılan karşılaştırmada, Türkiye %76.06 büyüme oram ile 40 ülke içinde 

15. Sırada bulunmaktadır. 
'--,_ 

40 ülke ortalamasının %46.22 olduğu sıralamada Çin %1748.16 büyüme oram ile 

birinci, Kanada ise %6.98 oranı ile sonuncu sıradadır. Diğer bazı ülkelerin durumu ise 

şöyledir: Japonya %23.24 (35. Sırada), Almanya %35.25 (31. Sırada), ABD %50.23 (23. 

Sırada), İspanya %138.85 (8. Sırada), G. Kore %114.22 (11. Sırada) 

3- Yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ithalat içindeki oranları karşılaştırmasında 

Türkiye, %3 7. 7 o ram ile 40 ülke içinde 23. Sıradadır. 

40 ülke ortalamasının %38.4 olduğu bu sıralamada Malezya %52.7 ile birinci, 

Japonya ise %20.1 ile son sıradadır. Bazı ülkelerin sıralamadaki yeri ise şu şekildedir: Çin 

%48.5 (3. Sırada), Singapur %46.5 (5. Sırada), İsrail %32.5 (37. sırada), ABD %44.3 

(7. Sırada) 

4- Yüksek teknoloji ürünleri ticaretinde dış ödemeler açığı yada fazlasının toplam 

dış ticaret hacınindeki payına göre yapılan karşılaştırmada (1992), Türkiye, -%20 ile, söz 

konusu açığın bü:yiiklüğü bakımından 40 ülke içinde sondan 5. Sırada yer almaktadır. 

40 ülke ortalamasının +% 1 olduğu bu sıralamada yüksek teknoloji ürünleri alış 

verişinde ticaret fazlası olan ülkeler için değerler şu şekildedir: Japonya +%31 (1. 

Sırada), Almanya +%9 (2. Sırada), İsviçre +%6 (3. Sırada), Belçika +%4 ( 4. Sırada) En 

yüksek ticaret açığına sahip ülkeler ise şöyledir: Yunanistan -%22 ( 40. Sırada), Pakistan -
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%21 (39. Sırada), Hongkong -%20 (38. Sırada), Y. Zelanda -%20 (37. Sırada), Türkiye 

-%20 (36. Sırada)92 

Türkiye'nin 1994 yılı itibariyle 40 ülke arasında 3 I. Sırada bulundugu "yüksek 

teknoloji ihracatımn" toplam ihracat içindeki payları Şekil III.26' da gösterilmiştir. 

Şekil III.26 : Yüksek teknoloji Ürünlerinin İhracat içindeki Payı(%); 1989-

ı994 

ı993 

ı992 

!99! 

ı990 

1989 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 !O 

Kaynak : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı "Sanayi Stratejisi 1995-2005". s.49 

AR-GE çalışmalarımn yüksek oranda yapıldığı "Yüksek Teknoloji 

Sanayilerindeki" dış ticaret gelişmeleri Tablo III.40'da OECD ülkeleri bazında 

gösterilmiştir .. Buna göre Türkiye'nin Yüksek Teknoioji İhracatı, ithalatının ancak 

%15'ini kapsamaktadır. Daha önce %18 olan bu oran gerileme göstermiş ve %15'e 

inmiş tir. 

Orta Dereceli Teknolojilerde dış ticaret dengesi nispeten iyileşme göstermektedir 

ve bu oran 1994 yılında %48' e çıkmıştır. Düşük dereceli teknolojiye sahip olan diğer 

mamullerde ise İhracatımız ithalatımızın 3 katı bir düzeye çıkarak %305 olmuştur. Ancak 

yüksek teknolojiye sahip mamullerin ihracatının ithalata göre çok düşük olması, 

ülkemizde AR-GE eksikliğinin ve bu konudaki yatırımların yetersizliğinin açık bir 

göstergesidir. 

9
:: TÜBİTAK "imalat Sanayii Yetenek Analizi". II. Sanayi Şurası Raponı". Sanayi Bakanlığı Yayını, 
Mayıs 1995. s.lS-20 
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Ayrıca OECD geneli yüz (100) kabul edildiğinde imalat sanayii mamullerinin 

genel ihracat pazarı içindeki yüzde payı %0 . .S8'den %0.63'e çıkmışken, Yüksek teknoloji 

mamullerinin ihracat içindeki yüzde payı %0.13'den %0.09'a gerilemiştir. Buna karşılık 

diğer OECD ülkelerinden ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Kanada, İsveç ve 

Avustralya'nın Yüksek Teknoloji ihracatı içindeki yüzde payı artmaktadır. 

Tablo III.-W : OECD Ülkcleı·inde Sanayi Teknolojilerinin Dış Ticaretteki Dunımu 
İhracatuı ithalatı Kar-şılama İhracat Pazaruıdaki Payı 

Oraıu (0ECD=1UO) 
OECD Yüksek Teknoloji Oı1a Teknoloji Düşiik Teknoloji Tüm imalat Yüksek Teknoloji 
ÜLKELERİ Saııavü Sana yü Sana\ii saııa)ii imalat Sana\ii 

1989 1993 1994 1989 1993 1994 1989 1993 1994 1993 1994 1993 1994 
A\1ıstralya 0.11 0.17 0.30 0.38 0,39 0.31 0.90 0.95 1.23 0.80 0,94 0.32 0.63 
Avusturya 0.78 0,76 0.69 0.83 0.86 0,89 1.04 0.95 0.88 1.73 1.68 1.23 0.98 
Belçika 0.77 0.88 1.02 l.l5 1.26 1.28 1.21 1.26 1.09 4.75 4.81 2.00 2.02 
Kanada 0.53 0.50 0.56 0.93 0.97 0.79 1.36 1.38 . 1.73 4.76 4,91 2.46 2.81 
Danimarka 0.97 0.98 0.95 0.81 0.90 0.90 1.32 1.48 1.62 1.31 1.33 0.92 0.97 

Finlandiya 0.63 0.93 0.93 0.71 0.97 1.09 2.16 2.68 3.69 0.98 l.l1 ().(ıl 0.78 

Fransa 0,94 1.07 1.09 0,99 l.l3 1,09 0.89 ı.oo 0,98 8.48 8,34 7,94 8,05 

A.Jmanya l.l3 1.07 0.86 1.88 1.84 1.59 0.86 0.82 0.68 ı5.27 ı5.48 ı2.62 10.55 

Yu nanis1aıı 0.12 0.12 0.12 0.15 0.16 0.26 0.63 0.61 0.72 0.32 0.30 0.07 0.06 
İzlanda 0.05 0.04 0.22 0.37 0,33 o .ı o 1.54 1.70 2.93 0.05 0.06 0.00 o.oı 

İrlanda 1.66 1.65 1.78 0.82 l.l3 l.l8 1.07 1.35 1.66 l.l1 1.20 1.!<6 2.70 
İtalya 0.80 0.96 0.78 !.06 1.31 1.37 1.33 1.65 1.44 7.35 7.02 4.35 3.27 
Japoııva 3.54 3.52 2.88 2.91 3.81 3.63 0.55 0.63 0.16 15.00 14.86 21.27 21.37 

Liiks"ıııhurg 0.77 0.88 !.02 l.l5 1.26 1.28 1.21 1.26 1.09 4.75 4.81 2.00 2.02 

Hollanda 0.86 1.04 0.95 1.08 1.08 ı.ıo 1.24 1.33 1.23 5.)4 4.73 4.92 4.51 
Y. Zelanda O. ll 0.17 0.08 0.29 0.30 0.29 2.41 2.58· 3.33 0.35 0.37 0.06 (J.(J4 

Non•eç 0.36 0.35 0.32 0.79 0.69 0.61 0.81 0.87 0.86 0.68 0.69 0.28 0.24 
Port.,kiz 0.47 0.49 0.36 0.29 0.28 0.50 1.40 1.32 1.45 0.63 0.67 0.30 0.21 
İspanya 0.37 0.54 0.57 (J.7J 0.85 0.89 0.95 ı. o o 0.82 2.33 2.47 1.29 1.27 
İswç 0.90 1.02 1.20 l.l2 1.29 1.27 1.29 1.44 1.48 2.24 2.29 1.90 2.05 
İsviçre 1.15 1.65 0.98 1.08 1.26 1.27 0.50 0.58 ü.51 2.66 2.62 3.37 2.01 

Tf:RKİYE 0.18 0.15 0,15 0,19 U,15 0,48 1,86 1.53 3,05 0.58 0,63 0,13 0.09 
İngiltere 0.96 0.93 0.96 0.89 0.85 0.94 0.68 0.71 0.60 6.78 7.07 8.48 9.27 

ABD !.lO 0.93 0.87 0.71 0.74 0.70 0.55 0.56 0.60 16.36 ı (ı.43 23.62 26.12 

Ka:nıak : Intemet: http://www.oecd.org/ 1996 in figures Sayfalan. OECD STI veri tabanı. Şubat 1997. 
OECD Iııdustrial Outlook'tan ilgili sayfalar. OECD In Figures 1992 edition. s.G7-(ıX 
*Teknoloji Dereceleri ve kapsad1~1 mamu!!er" 

Türk sanayiinin katına değeri düşük, teknoloji düzeyi dünya genelinden gen ve 

ihraç imkanı bulunmayan teknolojilerden biran önce uzaklaşarak, AR-GE yoğun 

Yüksek Teknoloji Endüstrileri "AR-GE Yoğunluğu Yüksek Seviyelle Olan" (Hig.h-Tech/High R&D intensit,): 
Havacılık ve l Jzm·. ( llis Makina Inn. Bilg.isavarlar. İlaç lar. Sağlık Aletleri. Elektronik parçalar 
Orta Dereceli Teknoloji Endüstrileri "AR-<iE Yoğunluğu Orta Sevivede Olan·· (Mediunı-tech/Mediunı R&D 
intensitv): M0tor parçaları. aletler. kimvasallar. elektrikli makinalar. dektrikli olmayan makinalar. diğer taşıtlar. 
kauçuk ve plastik. metalik olmavan maden üretimi, gemi inşaası. demir ve demir dışı metaller. metal ürünleri. 
petrol üıiinkri. diğer imalat sanavi 
Düşük Derel·eti Teknoloji Endüstrileri "AR-GE Yoğunluğu Düşük Seviyede Olan" (Lo\\'-tech): Tüm diğer 

endüstri dalları (Kamak: OE!'[) In Figures S!alistics On The ,\Jenıher! 'ow11ries I 996 EdiTion) 
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teknolojilere yönelmesi, Türkiye'nin dünya ve AB pazarlarında diğer ülke ürünleriyle 

rekabet edebilmesi açısında hayati önem taşıyan bir durumdur. 

2- Verimlilik Göstergelerindeki Değişim 

Bir ülkede verimliliğin genel ekonomi, emek ve işyeri üzerinde sağlayacağı birçok 

fayda vardır. Herşeyden önce verimlilik artışı bir ekonominin dinamizminin göstergesidir. 

Belli bir dönem içerisindeki verimlilik artışı, sadece üretimdeki değil, üretim faktörlerinin 

etkin olarak kullanıldığının da göstergesidir. Verimlilik tespit edilmesi zor bir faktör 
', 

olduğu için yapılan birçok araştırma da farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. I1\1F 

tarafindan yapılan bir araştırmada, imalat sanayinde işgücü verimliliğinin Avrupa ülkeleri, 

Japonya ve ABD'de son 10 yıl içinde saat başına yaratılan katma değer açısından %30-35 

oranlarında büyüdüğü tespit edilmiştir. 93 

Genel anlamı ile verimlilik "mal ve hizmet üretebilme gücü" demektir. Teknik 

yönden ise "üretim faktörlerinin üretime katkısı" olarak tanımlanmaktadır. Buna göre mal 

veya hizmeti üretim faktörlerine böldüğümüz zaman, o faktörün "prodüktivitesi"ni 

buluruz. 94 

Üretim hesaplarında, genellikle, "katma değer" ölçeği kullanılır. Zira, "katma 

değer" bir üretim çabası zorunda yaratılan gerçek üretimi gösterdiği gibi; üretim çabasına 

katılan faktörlerin paylaşacağı geliri de gösterir. 95 

En yaygın olarak kullanılan verimlilik göstergeleri ise şunlardır: 96 

1- İşgücü Verimliliği=(Brüt Katma Değer/Çalışan Sayısı) 

2- Yatırımın Ekonomik Verimliliği=(Net Katma Değer/Toplam Aktifler) 

93 TİSK Türkiye İşYereıı Sendikaları Konfederasyonu "'Tiirkiye'nin Rekabet Giicii" TİSK İnceleme 
YaYııılan : ı 5. İstanbul. 1995. s.20 
"" . Vural F. SA V AŞ '"ProdiiktiYite Kayraını ve Ölçiilıııesi". Eskişebi ı· Ticari ve İdari İlimler 
Akademisi, Ci lt: Yil-Sayı: 1. Eskişehir. Ocak I 971. s. I 
~'-' Vural F. SA V AŞ. s. g 

''" İSO. İstanbul Sanayi Odası . "'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu". İSO Dcqı;isi. Sayı:378. 
Eylül I 997. s.53-6l.l72 
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3- Nisbi Hasıla=(Kişi Başına düşen Katma Değer/Toplamda Kişi Başına Düşen 

Katma Değer) 

Verimlilik konusunda yapılan tüm ulusal ve uluslararası araştırmalar verimliliğin 

ülkemizde çok düşük seviyelerde olduğunu göstermektedir. Bu düşük verimlilik seviyesi, 

ülkemizin rekabet gücünü olumsuz olarak etkileyen önemli faktörlerden biridir. Verimlilik 

içerisinde büyük öneme sahip olan işgücü verimliliği bakımında ülkemizin Avrupa Birliği 

ülkelerinin 116-1/7'si kadar olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye'de 1975 yılında, işgücü 

v~rimliliği reel olarak 3.777 $/yıl iken, 1980 yılında 4.286 $/yıl olmuş, ı 990 yılında 4.637 

$/yıl'a çıkmış, ı 992 yılında ise 4.408 $/yıl düzeyine inıniştir. 97 

Türkiye sanayiindeki gelişmeleri incelemek ve takip etmek amacıyla 

kullanılabilecek en etkin veri kaynağı İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli 

olarak yayınlanan "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" adlı çalışmadır. Bu çalışma sınırlı sayıda 

kuruluşu kapsasa da ülkemiz ekonomik durumu ile imalat sanayiinde faaliyet gqsteren 

kuruluşlardaki gerçek gelişmeleri göz önüne sermektedir. 

Bu çalışmaya göre Brüt Katma Değer ve Nisbi Hasıla Oranları şöyledir: !993 

yılında en yüksek Katma Değere sahip olan sektör %28.3 ile Kimya ve Plastik Sanayii 

olurken, Gıda sanayii %16 ile ikinci, %14.5'la Metal Eşya sanayii ve Makine Sanayii 

üçüncü sırada yer almaktadır, Orman Ürünleri ve Mobilya sanayii ise %0.4'le en düşük 

katma değer yaratan sektör olmuştur. 1996 yılında ise bu oranlar değişim göstermiş ilk 

sırada yine Kimya ve Plastik Sanayii %36'yla yer alırken, %17.3 'le Gıda Sanayii ikinci 

sırada yer almış, üçüncül'liğe ise %12.6'yla Tekstil Sanayii çıkmıştır. Nisbi Hasıla 

bakımından 1993 yılında 2.42 ile Kimya ve Plastik Sanayii ilk sırada bulunurken, 1.52 ile 

Taş ve Toprak Sanayii ik~nci sırada, 1 .36'yla da Otomotiv Endüstrisi üçüncü sırada yer 

almıştır. Bu oranlar !996 yılında hayli değişmiş olup, 3. 14 'le Kimya ve Plastik Sanayii ilk 

sırada yer alırken, 1.06 ile Metal Eşya ve Makine Sanayii ikinci, l.OO'Ia Taş ve Toprak 

Sanayii üçüncü sırada yer almıştır. 

97 TİSK Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu "Türkiye'ııin Rekabet Gücü" TİSK İnceleme 
Jayıııları : 15, İstanbuL 1995. s.50 
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Bu sonuçlarda Türkiye'de en çok AR-GE yapılan Kimya ve Plastik Sanayii, 

Makine ve Metal Eşya Sanayii ile Taş ve Toprak Sanayiinin brüt katma değer ile nisbi 

hasıla içinde en yüksek payiara sahip olmalarını doğrular bir sonuç vermektedir. Bu 

sektörlerde yapılan AR-GE'yle birlikte teknolojik gelişme hızlanmakta, yeni ürün sayısı 

artinaha ve bu yolla ekonomik ortamdan daha fazla pay almahadırlar. Yukarıda verilen 

değerler AR~GE sonucunda elde edilen karın hem işletme hemde ülke ekonomisi 

açısından arttığı göstermektedir. Bu sektörlerin AB ile girdiğimiz Gümruk Birliğinden 

minimum düzeyde etkilenmeleri de pazara yeni ürünler sunabilmeleri, maliyetlerinin 

dÜŞüklüğü. verimliliklerinin yüksek olduğunu, rekabetçi bir yapıya sahip olduklarını 

göstermektedir. 

Tablo III.41 : İSO SOO'deki Kuruluşların 
Sermave Verimliliui 

Yıllar To_plam Kamu Özel 
198] 0.238 O. ı 71 0.335 
1983 0.185 0.122 0.279 
1984 0.205 0.155 0.269 
1985 0.192 0.158 0.256 
1986 0.200 0.151 0.278 
1987 0.224 0.170 0.301 
1988 0.232 0.182 0.308 
1989 0.233 0.181 0.305 
1990 0.218 0.161 0.293 
1991 0.212 0.138 0.302 
199] 0.232 0.159 0.316 
1993 0.228 0.166 0.290 
1994 0.186 0.136 0.238 
1995 0.205 0.135 0.260 
1996 0.197 0.120 0.2..J.9 

Oıialama 0.212 0.154 0.285 
Kaynak : Istanbul Sanayi Odası Dergisi. EYlül 
ı 997. s.220 

Yukarıda Tablo III.4 1 'de gösterildiği gibi 500 büyük sanayi kuruluşunun sermaye 

verimlilikleri gösterilmektedir. Burada, sermaye verimliliği bütün faktörlerin aynı olduğu 

varsayımı altında. farklı üretim düzeyini fırmanın toplanı varlıklarıyla izah etmeye 

çalışmaktadır. Toplam varlıklar aynı ise daha fazla üretimi olan kunıluşun daha verimli 

çalıştığı sonucuna ulaşılmaktadır. 98 

'" İSO. İstanbul Sanayi Odası . ··Tiirkiye·nin 500 Biiyük Sanayi Kunıluşu··. İSO Dergisi. Sayı::ın. 
Eylül ı lJtJ7. s.223 
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Sermaye verimliliği açısından özel kesim kamu kesiminden daha ileridedir. Kamu 

kesiminin en yüksek verimlilik değeri (0.182), özel kesimin en düşük verimlilik değerinin 

(0.23 8) çok gerisinde kalmaktadır. ı 980- ı 996 döneminde özel kesimin sermaye 

verimliliği 0.285 olarak gerçekleşirken, kamu kesimininki sadece 0.154'tür. Bu verilerde 

özel kesimde sermayenin daha etkin kullanıldığını, daha fazla katma değer yaratan 

yatırımlara yönelindiğini, ayrıca verimli AR-GE çalışmaları ile ekonomik performansın 

artırıldığına işaret etmektedir. 

Tablo ill.42: İSO SOO'deki Kunıluşların Ekonomik Verimlilildel"i ve Değişim 
Oranları 

Özel Kesim Kamu Kesimi 

Yıllar Yatırımın Ekonomik Aı1:ış Yatırımın Ekonomik Artış Yüzdesi 
Verimliliği (%) Yüzdesi Verimlilii!i (%) 

1991 30,20 13,80 
1992 31,60 4,41 15,90 15 .. 65 
1993 29.00 -8.02 16,60 4.13 
199-1 23.80 -17.91 13.60 -17.93 
1995 26.00 9.30 13.50 -1.24 
1Y96 2-1-.90 --Ul 12.00 -10.50 

Kaynak: Istanbul Sanayi Odası Dergisı. Eyliill997. s.168-172 

Yukarıdaki Tablo III.42'de de 500 Büyük Sanayi kunıluşunun son altı yıldaki 

ekonomik verimlilikleri gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi özel kesim 

yatırımlarında ekonomik verimlilik daha yüksektir. Kamu kesiminde ise en yüksek değer 

olan 16.60, özel kesimin en düşük ekonomik verimlilik rakamı olan 23.80'den daha 

düşüktür. Bu sonuçta kamunun ekonomik verimliliğinin düşük olduğunu ve daha düşük 

katına değerli ınal üretimde bulunduğu ortaya koymaktadır. Buna karşın özel kesim daha 

yüksek katına değere sahip ınallar üreterek karlılığını artırmakla birlikte yatırımlarının da 

ekonomik verimliliğini en yüksek düzeylere taşımaktadır. 

Böylece AR-GE sayesinde ortaya çıkan yeni mamullerin veya daha ucuza üretilen 

malların, şirketlere getirisinin daha yüksek olduğunu, fırına karını arttırdığını, katma 

değer oranında artış sağladığını, yeni ürünlerin piyasada yeni pazarlar yaratarak 

ekonominin hacminin büyümesine neden olduğu görmekteyiz. 
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3- işgücüne Etkisi 

Teknolojik gelişmenin ve AR-GE'nin ekonomi üzerindeki en önemli etkilerinden 

birisi üretim faktörlerinden biri olan emek üzerinde meydana getirdiği etkilerdir. Bilindiği 

gibi yeni teknolojik gelişmeler ve otomasyon fırmalarda üretimin maliyetlerinin azalmasını 

sağlarken ve firma karını arttırırken, firmada çalışan işçilerinde işten çıkarıimalarına ve 

işsiz kahnalarına neden olmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta 

geliştirilen yeni teknolojiler yeni pazarlar yaratmakta ve ekonomik hacmi genişletİcİ etki 

göstermekte ise bu sefer yeni işgücüne ihtiyaç duyulacağı için çalışan sayısı aıiacak buna 

" bağlı olarakta yaratılan katma değer ve GSl\!IH'ın pozitif yönde büyümesi sağlanacaktır. 

Bu teorik yaklaşıma en güzel örnek Bilgisayarların, mikro işlemcilerin ve yan ürünlerinin 

zaman içinde AR-GE yoluyla icat edilip, geliştirilmeleri ve pazara yayılmaları yoluyla 

yaratılan ekonomik potansiyeldir. Bilgisayarların · iş dünyasına girmesiyle birlikte 

fırmalarda bir miktar işçi çıkarımı söz konusu olduysa bile, bilgisayarların ve yan 

ürünlerinin üretimi için çok sayıda yeni fırına kunılmuş olup, bugün bu fırmalar büyük bir 

İşgücünü istihdam etmektedirler. Ayrıca bilgisayarların günlük hayata girmesiyle birlikte 

çok sayıda yeni meslek türü oıiaya çıkmış, meslek çeşitlenınesi artmış, insanlar artık 

sadece belli dallarda uzmaniaşmaya giderek, ekonomik verimliliklerini arttırmışlardır. 

Tablo III.-B İSO 500'dt>ki Kıınışlardaki 
İşoücü Verinılili<ri 
~ ~ 

Yıllar Toplam Kamu Özel 
19H] 7.6 6.1 9.3 
1983 6.3 -U 9.0 
198-1 7.2 5,5 9,2 
1985 7.9 7.3 ıu 

1986 7.9 6.3 9.9 
1987 10.0 8,1 12.3 
1988 9,9 8.4 11.8 
1989 9.1 7.6 ll U~ 
19!)() S.9 (ı.9 ll.l 
1991 9.0 5.8 12.7 
199] ıo.-ı 7.0 1-1-.7 
/993 12.3 lU Hi.O 

1 SISI-/ 12.4 9.1 15.7 
1995 12.9 8.9 15.7 
1996 13,5 9.0 16.2 

Oıialaına 9.7 7.3 J(ı.2 

Ka~·ııak : İstanbul Sa ıayi Odası Dergisi. Eylül 
llJ')7. s.220 
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Tablo III.43'de Türkiye'deki 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun yıllar itibariyle 

işgücü verimliliği gösterilmiştir. Daha önceki verimlilik göstergelerinde olduğu gibi bu 

konuda da özel kesim işgücü verimliliği kamu kesiminde oldukça yüksektir. 1 992 

yılından başlayarak toplam işgücü verimliliği oranları bir artış içine girdiği görülmektedir. 

Bu veriler 1 990'lı yılların başından itibaren sanayiınizde AR-GE çalışmalarının artmasıyla 

birlikte ortaya çıkan yeni ürün ve teknolojilerin katkısı yanında üretim sürecinde modern 

ve yüksek tekı1oloji kullanımı sonucunda işgücü veriminde aı1ma gözlenmektedir. 

İşgücü sayısı bakımından durumu ele alacak olursak, Tablo III.33 'de çalışan 

sayılarında son yıllar içinde bir azalma gözlenmektedir. Bu sonuç yukanda belirtilen 

üretimde yeni teknoloji kullanıma gidilmesiyle birlikte çalışan sayısında bir azalma 

gözlenıneye başlanmış, ayrıca çalışan kesiminde işgücü verimliliğinde bir artış olmaya 

başlamıştır. Diğer yandan bu gelişmeyi doğnılar bir diğer bulguda 500 Büyük Sanayi 

Kuruluşunda çalışanların sayısındaki azalmadır. 1990 yılında çalışan sayısı 703.323 iken, 

bu miktar 1993 yılında 626.701 'e, 1996 yılında ise 545.988' e inmiştir. 99 

Çalışan sayısındaki azalmayla birlikte işgücü verimi de artmaktadır. Bu gelişmede 

emek yoğun sektörlerin gerilediğinin, sermaye yoğun sektörlerin ise daha hızla geliştiğine 

işaret etmektedir. 

AJt sektörler itibariyle. işgücü verimliliğindeki gelişmelere bakılacak olursa 1990 

yılı endeksi 100 kabul edildiğinde 1996 yılında işgücü verimliliğinin en çok arttığı sektör 

477.0 ile Mesleki, Bilimsel, Sağlık Amaçlı AJetler ve Malzemeler Sanayiidir. Bu sektörü 

ikinci sırada 352.3 ile Lastik Sanayii, 220.9'la Elektrik Makinaları, AJetler ve Cihaziarı 

Sanayii izlemektedir. Cari fıyatlar bakımından ise bu sektörlere ek olarak, Ana Kimya 

Sanayii ile Petrol Türevleri Sanayiinde işgücü verimliliğinde önemli artışlar 

.. "I k d' 100 goru me 'te ır. 

'"' İSO İstanbul Sanayi Odası, A~·Iıli. Dcq~isi. 19lJ l-llJlJ.ı-JlJ97 Yılı ··soo Bii)iik Sanayi Kumtuşu 
Sayıları·· 
11111

• İSO. İstanbul Sanayi Odası . "Türkiye 'nin 500 Biiyük Sanayi Kıınılıışıı". İSO Dergisi. Sayı:3 78. 
Eylül llJlJ7. s.58-60 
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Teknoloji istihdam kalıplan ve özelliklerinde de önemli değişiklikler 

getirmektedir. Öncellikle, yüksek ücret ödeyen, uzmanlık ağırlıklı istihdamı 

aı1ırmaktadır. 101 İşgücü verimliliği açısından olaya baktığımızda AR-GE çalışınaları ve 

yeni teknolojiler kısa dönemde işsizliğe yol açsa da uzun dönemde ekonomide işgücü 

veı~iınliliği artmakta, yeni pazarlar yaratılmakta, yeni ürünlerin üretimi için yeni fırınalar 

kurulduğu için ve yeni hizmet türleri çıktığı için uzun dönemde artan işsizlik 

azalmaktadır. 

Çağdaş dünyada düşük vasıflı, düşük ücretli bol emek, çağın gerisindeki dünyada 

kalmak demek. AR..:GE'siz sanayileşme çabası, işin taklit-kopya aşamasında kalmak 

demektir. 102 Bu bakımdan her açıdan AR-GE'ye daha çok kaynak aktanını yapılmalıdır. 

4- Üretime ve Üretim Süreçlerine Etkisi 

1970'li yıllarda ortaya çıkan ekonomik krizle birlikte rekabetin büyük ölçüde 

artması, bütün dünyada üreticileri çok daha değişik ınallar üreterek tüketicilere ulaşma 

çabası içine sokmuştur. Uzun yıllar dünya pazarlannda fıyat açısından bir rekabet 

yaşanırken ve başarı büyük ölçekli üretimle sağlanırken, uluslararası rekabetin artınasıyla 

birlikte, değişen Pazar koşullarına ve mal çeşitlenmesine cevap vermek gereği doğmuştu. 

Bu da yeni teknolojilerin üretim süreçlerine adapte ederek üretim sistemine esneklik 

kazandırılması ile mümkün olabilmiştir. 

Ekonomik büyüme süreci içerisinde kaynak tahsislerinde yapılan 

değişiklikler yolu ile etkinlik derecesinde kaydedilen kazançlar teknonolojik gelişme 

sayesinde elde edilen verimlilik artışları ile bütünleşir. Ürün çeşitliliği, kalite ve 

verimlilikteki artışlar, toplam üretimde sanayinin payının yükselmesi, teknolojik 

gelişmelerin eseridir. Bu bakımdan teknoloji, sanayileşme sürecinin en kritik noktasını 

teşkil etmektedir. 

1 
o ı Hasan TEKEL İ. "Bilgi Çağıııııı Gelişmektc Olan Ülkelerdeki Sosyo-Ekonomik Etkilerinin 
İrdelenmesi ve Ülkemiz Yönünden Konuyla İlgili Araştırma Önerileri". 3. İzmir İktisat Kongresi 
Tebliğler. Cilt 2. Ankara. 1992. s. lO 
ııı: Giilten KAZGAN. "Düşük Ücret Düşük Verim Yerine Teknolojiye Yatırım". TOBB Ekonomik 
Fo nı m Dergisi, Sayı:6. Haziran 1996. s. 9 
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Teknoloji, gelişme seviyesini daha ileri noktalardaki üretim araçlarına, ürünlere, 

yöntemlere götüren bilgiler bütünüdür. Bu bilgi stokuna yapılan her yeni ilave, üretim 

maliyetlerinde reel düşüşlere yol açmakta ve yeni ürünlerin kullanılmasına imkan 

hazırlamaktadır. Teknoloji, aynı zamanda yönetim bilgisi içinde de yerini almıştır. 

Teknolojide gelişmenin en önemli göstergesi verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi olarak 

ortaya çıkmaktadır. Verimlilik ve kalite artışı uluslararası pazarlara maliyetierin düşüşü ve 

ürünün ucuzlaması şeklinde yansımaktadır. 103 

Uluslararası rekabette ucuz işçiliğe ve tabii kaynakların geleneksel metotlarla 

üretimine talep giderek azalmaktadır. Onun yerine bilgiye dayalı yeni endüstriler 

gelişmektedir. Ürünlerin piyasa hayatı çok kısalmıştır. Bu nedenle araştırma-geliştirme

tasarım, üretime hazırlama, üretim süreçleri çok büyük bir hızla bu yeni dönemde 

tamamlanmak zorundadır. Firmaların bu hıza ayak uydurabilmesi ancak bilgisayar 

gözetiminde yeni üretim sistemi çerçevesinde, bilgisayar destekli mühendislik, tasarım, 

imalat gibi modern yöntemleri beniınsemesi ve uygulaması ile mümkündür. 

Globalleşen dünya ekonomisinde, rekabet gücü, yeni teknolojiler üretme ve bu 

yenı teknolojileri hızla üretime dönüştürme yeteneğine dayanmaktadır. Teknoloji 

yeteneğini teknoloji .transferi yoluyla gerçekleştirmek bir noktaya kadar mümkün 

olabilınekte ise de, teknoloji açığını kapatma konusunda bütün diğer şartlar eşit olsa bile 

teknoloji transferi yapanlar teknoloji üretenler karşısında daha geride kalınaktadırlar. 

Araştırma-geliştirme faaliyetleri yenı teknolojiterin geliştirilmesi ve etkin bir 

şekilde bu yeni oluşturulan teknolojilerin üretime dönüştürülmesi fırınaların ana 

hedeflerini oluşturmaktadır. Rekabet gücünü aı1ırmak için firmaların oluşturduğu yenı 

firma stratejileri içerisinde:. 

1- Ürün geliştirme ve farklılaştırma, 

2- Üıiinün tasarlanıp piyasaya süıiilmesi ve tasarianma süresinin kısaltılması, 

l!J' . · Internet: http://www.dpt.goY. tr/Raporlarlbıltop<ı 
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3- Ölçek ekonomilerden pazara uyum sağlama kolaylığı getiren esnek üretime 

geçişi sağlamak, 

4- Sorumluluğu dağıtıp hiyerarşiyi azaltma olarak yer almaktadır. ıo4 

Firmalar, ortaklarına kar payı dağıtımından ziyade araştırma-geliştirmeye artan 

oranda pay ayırmaktadırlar. Ayrılan araştırma-geliştirme kaynaklarından mühendislik, 

dizayn, ürün denemesi ve pazar testi ağırlıkla pay almaktadır. Artan orandaki teknolojik 

altyapı masrafları firmalarda girdi olarak kaydedilmektedir. 
·.._ 

Birçok OECD ülkesindeki firmalarda araştırma-geliştirme faaliyetleri kamuca 

desteklenmektedir. Özellikle yoğun araştırma gerektiren jenerik teknoloji araştırmalarının 

küçük firmalarca başarılması oldukça zor görünmektedir. Bu ülkelerde üniversite sanayi 

işbirliğine önem verilirken araştırma fonları hem artmakta hem de devlet araştırma 

birimlerine katkıda bulunmaktadır. 21. yüzyılın yeni ileri teknolojileri üretim sistemini 

oluşturmak için Japonya, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya tarafindan ortaklaşa 

fizibilite çalışmalan başlatılrnıştır.ıos 

Yeni teknolojilerin üretime katılmasıyla birlikte, ekonomi içinde küçük fJ.rma 

sayısında da bir artışa neden olmaktadır. Yeni üretim yöntemleri ~eskiden büyük 

fabrikalarda yapılan bir çok işi artık birçok küçük ve orta boyutlu firmanın yapabilir hale 

gelmesine neden olmuştur. Bu sayede pazara giren çok sayıda yeni fırına yeni istihdam 

alanları açarken, üretim maliyetleri azalmakta, piyasada rekabet artacağı içinde daha 

kaliteli ve iyi ürün bulunması tüketici açısından daha cazip hale gelecektir. 106 

Ülkemizde gelişmelere bu açıdan bakacak olursak özellikle 1990'lı yılların 

başından itibaren kurulan firma sayısı hızla artmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu da 

küçük ve orta boy işletınedir. Türkiye'deki firmaların %99.2'sini KOBİ'lerin 

oluşturduğunu düşündüğümüzde özellikle imalat sanayiinde iş gören firmaların büyük bir 

104 Internet: http://www.dpt.gov.tr/Raporlar/biltop5 
105 Internet: http://www.dpt.gm·.tr/Raporlar/biltop5 
106 Hacer ANSAL. '"Yeni Teknolojiler Üretimde Ölçeği Nasıl Etkiliyor?". Makine Magazin Deq~isi. 
Sayı 12, Nisan 1997. s.M-72 
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kısmı ölçek ekonomisinden yararlanarak, küçük çaplı işletmeler kurarak büyük ekonomik 

·kapasiteler yaratmaktadırlar. Son yıllarda Tiirkiye' de mal çeşitlenınesi arttığı gibi, Pazar 

içinde rekabet aı1ınış, buda tüketicinin daha kaliteli mala olan talebini arttırmıştır. 

5- Rekabet Ortamına Etkisi 

Firmaların rekabet gücü dinamik yapılarına, yatırım kapasitelerine, araştırma

geliştirme çalışmalarına ve kullandıkları teknolojilerin uygunluğuna bağlı olarak yenilik 

oluşturma kabiliyederi ile yakından ilişkilidir. 

Firmaların rekabet gücünden uluslararası rekabet gücüne geçildiğinde meselenin 

çok boyutlu bir nitdiğe büründüğü ve ülkenin rekabet gücünün tek tek fırmaların 

ortalama rekabet gücünden daha çok şey ifade ettiği kabul edilmektedir. Bunlar; ülke 

ekonomisinin sahip olduğu birçok kurumsal yapıyı kucaklayan, ülkenin üretim yapısını, 

teknolojik alt yapısını, teknoloji üretim kapasitesini ve dinamiğini, nitelikli insan 

sermayesini içeren fırınaların içerde hareket ettikleri dışşal yarar yada dışşal zararların 

oluşturduğu iktisadi ortaını da temsil eden faktörlere yakından bağlıdır. 

Ülkenin rekabet gücü, firmaların toplam rekabet gücünün dışında bu gibi yapıların 

olup olmadığı ile yakından ilgili olmaktadır. Bunların varlığı ülkenin yapısal rekabet 

gücünü temsil ederken, fırınaların rekabet gücü ile ulusal düzeydeki yapısal rekabet gücü 

arasında birbirlerini tamamlayan bağlar olduğu ortaya çıkmaktadır. 107 

Globalleşme sürecinde yabancı sermaye ile işbirliği, çeşitli şekillerdeki ortaklıklar 

olarak gelişmektedir. Bu sürece girerken yeterli bilgi ve beceri düzeyine ulaşmıŞ', yabancı 

sermayenin yurda girişinde yapılan işbirliği anlaşınalarında bilim teknoloji ve ticarette 

yetenekli personelin oluşturulması ihtiyacı belirginleşmekte ve kaliteli personelin önemi 

artmaktadır. 

Pazarda devletin iki önemli seviyede etkisi görülür. Bunlar; 

ııı- Nilıaı YENTÜRK, "Sanayi Kongresi". 1991 Sanayi Kongresi Bildirilcı· Kitabı, TMMOB Yayın 
No ı ..ıs-ı. Aııkanı. 19tJ ı. s. 2-J.R 
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I - Milli yararlar için teknolojik yeniliklerin kullanılması, özellikle yeni ürünlere 

devlet tarafından uzun süreli talep önem arz etmektedir. Bunda askeri amaçlı ürünler ön 

plana çıkmaktadır. Diğer ülkelerin ürünlerine karşı savuruna amaçlı yerıi ürünlerin üretimi 

rrıilli teknolojik kabiliyetİn artırılınasını sağlar. Yeni teknolojilerin hayata geçirilmesinde 

devlet alımları ilk motiveyi verme açısından önem taşımakta ve ülkenin teknolojik 

politikasının şekillenmesine yardımcı olmaktadır. 

2 - Teknoloji politikaları sosyal çerçeveye bağımlı olarak yükselmektedir] er. İleri 

teknoloji talebinin artırılması ve teknolojinin dağıtımında, teknoloji tedariki ve kabiliyeti 

için temelde eğitim ve öğretim mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatın güçlendirilmesi 

yanında pazarın düzenli hale getirilmesi önem arz etmektedir. 

Pazarda rekabet şartlarının oluşturulması üretici fırınaların rekabet etme şanslarını 

artırmakta ve fırınanın teknolojik üretime yönelmesini sağlamaktadır. Sanayinin teknoloji 

üretebilme kabiliyeti kazanması hem yurt içi hem de yuı1 dışı pazarlarda sanayinin rekabet 

üstünlüğü elde etmesine yardımcı olacaktır. 

Teknoloji, ülkelerin rekabet güçlerindeki önemli faktörlerin başında gelmektedir. 

Bilim ve teknik alanındaki yoğ\ln çalışınalar ve ilerlemeler, teknolojik değişimi ve rekabeti 

oı1aya çıkarmaktadır. Bilim ve teknoloji rekabet sıralanıası 1997 yılı verilerine göre Tablo 

III.44' de gösterilmektedir. Sıralamaya göre ilk üç sırayı sırasıyla ABD, Japonya ve 

Almanya almaktadır. Bu ülkelerin son beş yılda sıralamadaki yerlerinde değişme 

olmamıştır Söz konusu ülkeler dünya üzerinde bilimsel ve teknolojik gelişimin öncülüğü 

görevlerini sürdürürken, diğer ülkelerin sıralamadaki yerleri devamlı bir değişim içindedir. 

Veriler incelendiğinde Türkiye 'nin sıralamadaki yerinin 43. 'le 38. 'lik arasında değiştiği 

görülmektedir. Dünya üzerindeki en çok gelişme gösteren 46 ülkenin dahil edildiği bu 

sıralamada Türkiye'nin 1997 sonuçlarına göre 38. 'likte bulunması, ülkemizdeki bilimsel 

ve teknolojik çabaların yetersiz bir seviyede olduğunu ortaya koymaktadır. 



Tablo III.44 : Üll.:clcriıı Bilim ve Tckıwlo.ii Giister~clcriııe 
Göre Yıllar Bazıııdaki Rekabet Sınılan 

Sıra No ÜLKE PUAN 1997 1996 1995 1994 1993 
ı ABD ı 00,00 ı ı ı ı ı 

2 Japonva 85,18 2 2 2 2 2 
3 Alınan va 60,26 3 3 3 3 3 
4 Fransa 56,73 4 5 5 6 6 
5 İs vi ere 56,39 5 4 4 4 4 
6 Finlandiya 54,53 6 8 9 9 ll 
7 İrlanda 46,38 7 14 21 21 ı 9 
8 Singapur 43,58 8 12 7 12 7 
9 Kanada 43,28 9 10 17 17 18 
10 Tayvan 43,23 10 17 12 20 20 
ll Norveç 43,13 ll 13 20 18 21 
12 Hollanda 40,58 12 7 8 8 12 
13 İsrail 40,34 13 15 15 - -
14 İngiltere 39,70 14 16 10 10 13 
15 Belçika 38,70 15 9 ll ll 14 
16 Yeni Zelanda 36,47 16 22 22 22 23 
17 Lüksemburg 36,08 17 19 - - -
18 Hong-Kong 34,18 18 20 19 19 10 
19 Avusturya 33,43 19 ll 13 15 17 
20 Çin 32,19 20 28 27 23 -
21 İs vee 31,99 21 6 6 5 6 
22 G, Kore 31,95 22 25 24 24 24 
23 Daııimarka 30,47 23 18 14 7 8 
24 Avustralya 30,09 24 21 ıs 16 16 
25 Malezya 29,20 25 29 30 26 22 
26 Rus\'a 23,83 26 31 :16 40 -
27 !span\'a 23,75 27 30 28 31 :17 
28 Macaristan 22,28 28 36 39 36 36 
29 F ili pin1 er 20,72 29 26 35 32 31 
30 Hindistan · 20,31 30 33 34 34 35 
31 İzlaılda 19,74 31 23 25 - -
32 TaY1and 19,19 32 44 29 43 40 
33 !Sili 18,64 33 27 26 30 26 
34 Yunanistan 16,68 34 39 42 42 43 
35 İtalYa 15,23 35 24 23 29 30 
36 Brezilva 14,37 36 45 37 45 46 
37 Arjantin 14,11 37 42 45 46 -

38 TÜRKİYE 13,94 38 41 43 38 41 
39 Koloınbiva 13,82 39 32 32 27 -
40 G. Afrika l2JO 40 34 31 28 29 
.n Endonezva 10.93 41 40 '' '' 33 ~ı~ı ~Lı 

42 Polonva 10,42 42 37 38 39 -
-13 Portekiz 7.911 43 35 41 44 44 
44 Cek Cuın. fı.52 44 43 44 35 -
-15 Venezüella 5.01 45 38 40 41 39 
46 Meksika 5.00 46 46 46 37 42 

Kaynak : Intemet: http://www.imd.ch/wcy/brodmre sayii:ılan, IMD ''Uluslararası Yönetim 
Enstitüsü'' (The World Coınpetitiveııess Yearbook 1 997), 16 Mayıs 1997 tarihi itibariyle 
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Yukarıdaki tablo ışığında konuya bakıldİğında, ülkemizin bilim ve teknoloji 

sıralamalarında daha üst sıralara çıkınasında yararlanılabilecek en önemli araç AR-GE 

faaliyetleri olmaktadır. 
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E- Türkiye' nin İktisadi Kalkmmasma AR-GE' nin Yapacağı Katkılar 

AR-GE çalışmalarının ve Teknolojik Gelişmenin ülkemiz ekonomisine ne türde 

bir etki yarataeağına bakmadan önce ilk olarak diğer ülkelerdeki sonuçları incelemek 

daha faydalı bir analize yardımcı olacaktır. 

OTA (Amerikan Kongresi'nin Teknoloji Değerlendirme Ofisi) tarafından, 

ekonomik değerlendirme yöntemlerinin, AR-GE projelerinin bir yatırım olarak, mikro ve 

makro düzeylerdeki getirilerini değerlendirmek için uyarianmasını ve uygulanmasını 

in2eleyen kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Sonuçları 1986'da yayımlanan bu 

araştırmalarda, ekonometrik yöntemlerin,sanayideki özel AR-GE yatırımlarını izlemekte 

yararlı olduğu halde devlet destekli AR-GE yatırımlarında tutarlı ve kullanışlı sonuçlar 

vermediği görülmüştür. ı os 

Daha sonra yapılmış olan 1994 tarihli bir başka çalışma ise AR-GE projelerinin 

değerlendirilmesi için ekonomik fayda-maliyet analiz yöntemini odak noktası olarak 

almıştır. Söz konusu yöntem, piyasada elde edilen somut sonuçlara ilişkin bilgiler 

çerçevesinde, araştırmanın sağladığı faydanın saptanmasını, bu etkilerin ya da faydanın 

para cinsinden.ifade edilerek araştınna maliyeti ile karşılaştırılmasım içerir. Ancak, fayda

maliyet analizinin temel araştınnalar alanına uygulanmasında elde edilen sonuçlann 

doğruluk derecesi oldukça sınırlıdır. Bu sınırlılığın arkasında yatan neden, araştırmanın 

maliyetine ve sonuçta elde edilen faydaya ilişkin verilerin temel araştırmalara özgü önemli 

belirsizlikler nedeniyle yeterli doğnılukta bulunamamasıdır. Aynı zamanda yine bu tür 

araştırmalarda araştırma maliyeti ile elde edilen faydayı karşılatırabilmek için bunları belli 

bir iskonto haddi üzerinden indirgemek için belli bir zaman kesiti saptayabilmek de son 

derece güç olmaktadır. 

Ekonomiklik analizi ile ilgili yöntemler arasında, yapılan AR-GE araştırmalarının 

üretkenliği ve kfm ne ölçüde artırdığının ölçülmesi de yer almaktadır. Bu tür yöntemlerde 

AR-GE yatırımlarının iç karlılık oranlarının hesabına gidilmekte ve böylece AR-GE 

faaliyetinin değerlendirilmesine ilişkin bazı ekonomik kriterler aıtaya konmaktadır. Bu 

108 Internet: http://mvw.tubitak.gov.tr/btdb/yayinlar 
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yöntemlerin uygulanmasında teknik zorluklarla karşılaşıldığı gibi araştırınayı yürüten 

organizasyondan ve izlediği politikadan kaynaklanan güçlüklerle de karşılaşılabileceği bir 

gerçektir. 109 

Makro düzey analizler ekonomik büyüme/verimlilik artışlarının AR-GE 

harcamaları ile olan ilişkisini inceleyen, sorgulayan analizleri kapsar. Bu analizler, genel 

olarak AR-GE yatırımlan ile bu yatırımlan yapan sanayinin verimliliğini ve gelişimini 

diğer sanayilerdeki, diğer ülkelerdeki ve geçmiş yıllardaki durumla kıyaslamaktadır. 
\..._ 

Ancak, uygulanan yöntemlerin, henüz, hiçbir terreddüte yer bırakmayacak kadar kesin 

sonuçlar ortaya koyduğu söylenemez. 110 

Ayrıca, 1980'lerin başında fabrikalarda, sonlarına doğru da bürolarda en etkin 

kriter olmaya başlayan verimliliğin AR-GE faaliyetlerinde nasıl ölçülebileceği bir 

muammadır. Şirketlerin AR-GE departmanları bu konu üzerinde çalışmaktadırlar. Nisan 

1993 tarihinde 248 büyük şirketin AR-GE departmanı başkanları arasında yapılan bir 

ankete göre, "AR-GE üretkenliğinin ve verimliliğinin ölçülmesi, geliştirilmesi" bu 

biıimlerin en fazla öncelik tanıdıkları hedeflerin başında yer almaktadır. ııı 

Görüldüğü!gibi AR-GE çalışmalarının gerçek anlamda verimliliğini ölçmek ve 

ekonomiye olan direkt etkilerini belirlemek gelişmiş ülkelerde bile başlı başına bir 

sorundur. Yeni teknolojik gelişmelerin ekonomideki etkilerini kısa sürelerde somut olarak 

tespit olmak zor olsa bile teorik bakımdan ve soyut bazda bu tür gelişmelerin 

ekonomideki etkilerini tasavvur edebiliriz. 

Bilindiği gibi ülkelerin teknolojik düzeylerindeki farklılıktan doğan ekonomik 

eşitsizlikler kaynakların düşük verimlilik düzeyli ülkelerden yüksek verimlilik düzeyli 

ülkelere doğru kaymasına yol açmakta, sermaye birikimi de gelişme hızı yüksek sanayi 

koliarına yönelmektedir. Bu bakımdan, bilgi yoğun üretime dayanan ekonomilerde; "Bilgi 

109 Internet: http:/ /\n\ w. tubitak.gov. tr/btdb/yayinlar 
110 Internet: http://\\\\W. tubitak.gov. tr/btdb/yayinlar 
111 BAROMETRE Gazetesi. "Verimlilik Arayaışı En Sonunda Ar-Ge Departmaniarına da U1aştı". 28 
Haziran 19\.>3, s.2-+ 
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yoğun üretim- tekelleşme- yükselen fıyat- yükselen katma değer-daha yüksek ücret-artan 

satın alma gücü- büyüyen refah-yüksek düzeyde bilgi üretimi-yükselen rekabet gücü

yeniden bilgi yoğun üretim" şeklinde büyüyen bir spiral oluşturmaktadır. 112 

Bugün dünyada meydana gelen teknolojik değişimler devamlı olarak, uluslararası 

alanda kendini göstermekte, devamlı olarak politik, ekonomik ve sosyal alanlarda 

değişimlere neden olmaktadır. Ekonominin tüm sektörleriile ve toplumsal kurum ve 

" kuruluşlara olan teknolojik etkiler maliyeti düşürmekte, uluslararası rekabeti 

hızlandırmaktadır. 

Türkiye ekonomisi kendi içinde rekabet piyasasını oluşturamadığı için, ekonomik 

gelişme stratejileri, politikanın ve bürokrasinin güdümündedir. Ekonominin itici gücü 

rekabet olması gerekirken, hala devlet geleneksel sanayi dallarında faaliyetini 

sürdürmektedir. Türkiye' de teknolojinin altyapısı oluşturulmamıştır. 113 

Teknolojik yenilikler iktisadi gelişmenin temelleri olup, bu tohumları sanayı 

sektörüne aktaracak olan organizasyon birimlerine ihtiyaç vardır. Bu birimler ise 

teknoparklar, bilim parklan ve üniversite-sanayi işbirliği gibi oluşumlardır. Tek başına 

teknolojinin geliştirilmesi iktisadi gelişıneye tesir edememektedir. Burada kısaca iktisadi 

gelişmenin faktörlerine Şekil III.27' de bakacak olursak, İktisadi gelişme faktörlerinin 

hem miktar olarak artırılınası hem de kalite açısından düzenlemnesi iktisadi gelişme 

açısmdan önemlidir. Üretim faktörlerinin miktar olarak artırılması ekonomide tam 
_.,, 

istihdama doğru yaklaşmasına yardımcı olmaktadır. Ancak bu hedefın gerçekleşebilmesi 

de var olan sermaye stokunun daha da artırılınasına bağlıdır. Geleneksel üretim faktörleri 

olarak bilinen emek, sermaye ve doğal kaynaklann üretim sürecindeki etkileri zamanla 

değişmektedir. Uzun yıllar emek yoğun bir sanayileşme görülen sanayileşmiş ülkelerde ve 

gelişmekte olan ülkelerde aı1ık bilgiye ve teknolojiye dayalı bir sermaye yoğun 

sanayileşme hareketi görülmektedir. 

ı ı: Uğur YÜCE. "İzmir İktisat Kongreleri ve Türkiye· nin Kalkmnıasmda Sanayileşme Zonınluluğı.ı". 3. 
İzmir İktisat Koıı~resi. Gürüşlcr Kitapçığı. 7. Cilt. 1992. s.53 
m İbrahim EROL. "İktisadi Gelişme Açısmdan Bilim ye Teknoloji". E~c Viz)·oıı Dergisi. İzmir. 1995. 
s.22 
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S k·ı III 27 İkt' d' G r . T ., e ·ı : ısa ı .e ışınenın e me ı F kt" ı . a or en 
::::.:..:..;::· .. :-::··:>. ···•"'~::·'""IKTISADI GELIŞMENIN' TEMEl.:: FAKTORlERI,,;,,_ .. 

• 

1 J 
O retim F ::ıktiirkriııiıı [ flretiııı Faktt1rleriııiıı Kalite 
Miktar olarak Açı sıııdmı 1 )Cızeıı kıııııesi 
Artt ın lıııa s ı ( T t.:kııoloj i, İııml\'asy onlar) 

ı ı ı ı 
İ stilıda mm Sermav e Tek tek faktör Faktör 
Arttırılması st() k unun Kalitesinin Bilqinıkriııin 

ı 
Bi'ıyüt i'ılım·si Oiızclıilıııe~i Dü;cltilıııcsi 

1 

ı ı 
ı ı J 

ı 

Faktör Kullamlan ı EQ_iıiııı w Oğreı iııı Serııl<!\ eııiıı ı 

tekniklerin 

1 

Kal i tesinin Kalitesinin 
< ırganız;ısYonııııuıı 

Artırılma~ı Düzeliilmesi 
K aliksinin d üzel ti !me si. 
Y Cıkseltilnıesi te kı lik ikr kıııe 

Kaynak : Egeyizyon Dergisi. Izıııir. 1995. s.23 

Teknolojik gelişme, ekonomik gelişmenin üç, dört katı bir hızla ilerlemektedir. Bu 

denli hızlı bir teknolojik değişim sürecine. ekonominin sektörlerindeki değişim ile 

toplumsal değişim ayak uyduramamaktadır Bunun sonucunda ekonomide uluslararası 

ınal ve hizmet maliyetleri arasındaki fark büyünıektedir. Türkiye. gelişen bu 

dinamikleşmede epev gerilerde kalmaktadır Bunun ana nedeni. ekonomideki itici gücün 

ne olacağının açık ve seçik bir şekilde oıiaya konulmamasıdır. Dışa açık ekonomilerde bu 

itici güç rekabettir. Rekabetin olabilmesi için devletin sanayi sektöründen tamamen 

çekilmesi gereklidir Dışa ilçık ekmıoıııilercle uluslararası rekabetle ülkenin iç rekabeti 

birbirini tamamlamak zorundadır. Eğer her iki verimlilik artışları arasındaki t~1rk büvürse. 

ülkenin uluslararası pazarlardaki rekabet ka\'bı kaçınılmazdır. Bu durum da kendisini dış 
. ,:·· 

ticaret açığının büyümesi ile gösterir. Demek ki. Türki\'e.deki tüm sektt'ırlerde verimlilik 

artı~iarının ~ağianına.-;ı \eni tekniklerin uygulanınasına bağlıdır.!! 1 Bunun içinde bilginin \e 

.-\R-GE'nin tidüllendirilınesi gerekınektedir Ciünl'ıınüz Türki~·e'sinde AR-CiE've wterli 

k<mıak a~Tılmaınası \·e AR-CiE ~·apacak t'n tineınli unsur olan insanın. \eti~mesincle 

ha~nıleı oyna~·an. eğitim sistemimizdeki bir çnk oluınsuzluğun ~·ıllardır giderilememesi 

Bilim\ eT eknoloji alanında istediğimiz noktaya gelmemize hüvük engeldir 

:; 'lbr:ılıiııı EROL. "İkti<;:ıdi (iclişıııc A~·ısıııd:ııı Hiliııı 'c Teknoloji ... Ege Vizyoıı Dergisi. l;ıııır. l'itJ'\. 
s.2.~ 
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Varolan sorunları çözmedİğİmiz sürece, ülkemizde yapıla gelen . AR-GE 

çalışmalarının Türkiye ekonomisine istenen ve beklenen düzeyde katkılar sağlaması çok 

zor olacaktır. 

Ekonomi kuramı, tasarruf-yatırım sürecini kar gelirleriyle ilişkilendirir; rant ve faiz 

gibi girişim gücünü kullanmaksızın, riziko taşımaksızın sağlanan sermaye gelirleri, bu 

sürece içerilmez kapitalist gelişme modelinde. Ancak Merkez gibi kapitalistleşemenıiş 

Çevrenin Gelişmekte Olan Ülkeler içindir ki, bu tür gelirlerin ekonomiye olumsuz etkileri 

k~tm edilir. Türkiye ekonomisinde 1980'den sonra başlayan, ancak 1988'den sonra tam 

yerleşen yeniden yapılanma süreci, kapitalist gelişme sürecine aykırı ve "çevreye" özgü 

gelir paylarını patiattığı ölçüde ekonominin büyümesi, teknolojik değişme yoluyla rekabet 

gücünü verim artışından kaynaklandırması geri plana atıldı. Rant ve faiz ekonomisi, 

tasarruf-yatırnın artırmak yerine, (TL'nin aşırı değerlenmesi, belirsizliklerin artması), 

tüketim malları ithalini, verimsiz yatırımları (yazlık yapuru gibi) hızla arttırdı. 115 Bunun 

etkisiyle birlikte yatırımcılar imalat sanayiinden giderek elini çekmeye yeni yatırım 

yapmamaya başladılar. Buda girişimciliğin doğal olarak büyüme dinamiğini yitirmesine 

neden olmakta, teknolojik değişme, verim artışı, rekabet gücü kazanına süreçlerinin yok 

olmasma neden olmaktadır. 

Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak, Türkiye' de yeni bir Sanayileşme hamlesi 

başiatılmadığı sürece. AR-GE ve bilimsel gelişıneye engel teşkil eden şaıilar cııiadan 

kaldırılınadığı ve eğitim sisteminde köklü bir değişime gidilınediği sürece ülkemizde ne 

beklenen ekonomik kalkmma gerçekleşir nede yapılan AR-GE çalışmalarının genel 

ekonomik hayata katkısı sağlanabilir 

ı ı' Ciiilten KAZGAN. '"Diişiik Uc ret Diişiik VerimYerine TeknolojiYe Yatırım", TOBB Ekonomik 
Fonını Dcr:,!isi, Sayı:Cı. Haziran llJlJ(ı. s.(ı 
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F- Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Tüm çalışma sonunda elde edilen verilere bakıldığında, ülkemizde etkin bir AR

GE ağının ve yapılanmasının olmadığını, ayrıca teknoloji üretiminin düşük düzeylerde 

olduğu görülmektedir. Türkiye' de AR-GE ve teknoloji üretimi konusunda 

yapılabileceklerin ve/veya yapılması gerekenierin bugünden yarına çözümlerle 

halledilenıeyeceği açıkça görülmektedir. 

Sonın, Türki:ye'nin tüm diğer sorunlarında olduğu gibi; yapısal dır: akademik, 

endüstriyel ve sosyal, ekonomik, hatta kültürel dokumuza işleyen, nüfuz eden bir yapıya 

sahiptir. Köklerini Osmanlı Dönemlerinden alan teknolojik rehavetliğimiz, ne yazık ki 

Cumhuriyetten sonraki dönemde de devanı etıniştir. Küçük bir örnek bunu iyi bir şekilde 

ortaya koymaktadır: "Yunanlıların denize dökülmesinden sonra Anadolu' daki sosyal ve 

ekonomik dunımu saptanıaya çalışan heyet üyelerine, bir Ege köyünden şöyle denmiştir: 

''Ne gibi gereksinmelerimiz olduğunu soruyorsunuz. Bizden sizden şunu istiyoruz. Şu 

karşı ki köyde araba tekediği yapan bir Rum var. Onun Yunanistan'a gönderilmesini 

istemiyoruz. O giderse kağnı bile yapaınayız". 116 

Kendi kendine yeter hale gelebilme vı: ekonomik bir güç haline gelerek çevresinde 

ekonomik anlamda bir hegemonya yaratamayan Türkiye' de, yaşanan sıkıntıların altında 

bir çok neden olduğu gerçektir. 74 yıllık Cumhuriyet Türkiye'sinde bugüne kadar 55 

hükümet görev yapmış, ülkeyi yönetmış, yeni nesillerin gelişiminde etkin rol 

n~·namı~lard1r Geri~·e dönüp bakıldığında pekte fazla vol kat edilmediği c>J1aya 

çıkmaktadır Bir zamanlar Türkiye· den oldukça geri düzeyde bulunan G. Kore, Tayvan, 

Singapur. l'vlalezya \'e daha bir çok ülke, günümüzde bilim ve teknoloji alanında. 

ekonomik alanda ülkemizden kat kat ileri durumdadırlar. Ve araınızdaki gelişmişlik 

yönünden fark giderek artmaktadır 

Kısaca varolan durumun oı1aya kuyulmasıyla, aslında yapılması gerekenlerde 

ortaya çıkmaktadır. AR-GE ve teknoloji üretimini arttırmak için yapılınası gerekenleri de 

bu doğrultuda şöyle sıralayabiliriz: 

11
" Vehbi BELGİL "20CHrti Yılların Biliıııi'". Cumhuriyet Bilim Tı.·kııik Eki, Sa~·ı: :lôO. s.l:l 
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• Kısa vadede yapılması gereken çalışmalar acil olanlardır. Mevcut kunımların 

yapa geldikleri çalışmalarını etkinleştirmeleri, kamuoyu oluşturma çalışınaları ve mevzuat 

üzerinde değişiklikler yapılarak endüstri kesiminden gelecek insangücü ve finansal 

kaynakların, teknoloji üretimi ıçın seferber edilmesini sağlayacak yenı yasal 

düzeniemelerin yapılması en önemli konuların başında gelmektedir. 

• En önemli ve acil konulardan bir di.~eri de eğitim konusudur. Yakın bir zamanda 

uy1?ulanmasına geçilen "sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim" bu konuda atılmış önemli bir 

adım olsa da, bir çok gelişmiş ülkeyle karşılaştırıldığında "sekiz yıllık" eğitim süresi de 

yetersizdir. Bugün Japonya'da halkın %90'dan fazlasının liseyi bittirdİğİ gözönüne 

alınacak olursa, en kısa zamanda eğitim süresi I 2 yıla çıkarılmalı dır. Ayrıca eğitim 

süresinin uzatılmasıyla birlikte eğitiminde kalitesinin ve içeriğinin değiştirilmesi gereklidir. 

Mesleki eğitime daha çok kaynak ayrılmalı, eğitim sisteminde öğrenci "ezbercilikten" 

kurtarılmalı, "araştıran ve soran" bir öğrenci tipi yaratılmalıdır. Bilindiği gibi eğitim 

seviyesi ve eğitime ayrılan kaynaklar direkt nlarak işgücü verimliliğini, yaratıcı beyinierin 

gelişınesini ve AR-GE çalışmalarını etkilemektedir. Tablo III.45'de verildiği gibi ülkemiz 

hem eğitime ayrılan kaynak bakımından hemde işgücü verimliliği bakımından bir çok 

ülkeden geri kalmıştır. Böyle bir sonuçla da AR-GE ve teknoloji üretiminin 

yapılamayacağı açıktır. 

TABLO III..t5: Eğitim Verimlilik İlişkisi 
Kişi Ba~ıııa Kişi Başıııa 

İşgücü Eğitim 

ÜLKELER Veı·imliliği Harcamalan 
(S) 19'12 (S) 1993 

Danimarka r~ .ı. ı o ı. 7lJO 
Fransa 2l.J.):I) ı.2.J.:'i 

İtalYa 2-J..(ı 13 l.l.J.7 
Hollanda 31.977 1.12(i 

Belçika 3uı:;ı 1. 119 
Liikseıııbıı~g_ 33 .6-J. 7 1.107 
İngiltere ı lJ.2RR l)().J. 

Alıııam·a 27.3-J.O ı:;ıo 

İrlanda 27.020 R02 
İspaıwa ı/.935 670 
Poı1ckiz 12.2)5 .J.l)() 

Yunanistan -1.630 260 

TÜRKİYE .uııx 75 
Ka~·ııak : Milliyet G::zctcsi. 25 Ağustos 

1997. Sf: .J. 



127 

• İyi yetişmiş insangücü tüm üretim biçimlerinin ana kaynağıdır. Fakat insangücü 

dışında, başta sermaye, zaman ve üretim bilgisi de üretim için insangücü kadar önemli 

birer faktörlerdir. Bu bakımdan öncelikle teknoloji üretimi yada geliştirilmesiyle uğraşan 

insangücü envanterinin mutlaka hazırlanması gereklidir. Burada asıl envanteri yapılacak 

grup yaratıcı niteliğe sahip olanlardır ve bu gruba giren insanlara kısa süreli nitelik 

kazandırıcı ve arttırıcı eğitimler verilerek bu insanlardan daha çok yararlanılmalıdır. 

• Ülkemizde zaten kıt olan sermayeden, daha verimli yararlanabilmek amacıyla, 

özellikle KOBİ'lerde teknik personel ve ustalar tarafından ortaya çıkarılan yeni teknikler 

ve teknolojik uygulamalarla bir tür teknoloji gelişimi sağlanmaktadır. Bu çabaların 

değerlendirilmesi için kapsamlı bir tespit yapılarak sözkonusu personelin eğitimi ve 

yaratıcı nitelikleri oı1aya çıkarılmalı, ayrıca bu kişilere uygun şartlarda yeni işlemler 

yapabilmeleri için mali kaynaklar sağlanmalıdır. 

• Türkiye' de Üniversite-Sanayi İşbirliğinin yetersizliği bilinen bir konudur. 

Aslında AR-GE ve Teknoloji üretiminin en önemli bu iki kutbu birbirinden uzak 

durmakta ve ortak çalışmalara çok az girmektedirler. Bu kesim arasında varolan 

kopukluk mutlaka giderilmeli oı1ak hedet1erde buluşmalıdır. Özel sektör ve kamu 

kuruluşları ihtiyaç duydukları alanlardaki çalışmaları ve araştırma projelerini 

üniversitelerle ortaklaşa yürütmeli, üniversitelerin imkanlarından yararlanmalı, ayrıca, 

yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında pro_ıe yarışmaları açarak yeni ürün 

gelişimine katkıda bulunmalıdırlar. 

• AR-GE çalışması yapan sanayi kuruluşlarına verilen mali destek ve teşvikler 

günümüz koşularında yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple devletin AR-GE çalışması yapan 

kuruluşlara azami vergi kolaylığı sağlaması, uygun şartlarda AR-GE kredileri vermesi 

gerekmektedir. AR-GE konusunda Hazineden alınan "'Yatırım Teşvik Belgeleri'' senede 1 

veya 2 tane~ri geçmemektedir. Bu kadar az teşvik alınmasının sebepleri araştırılarak. AR

GE yapacak sanayicinin devlet teşviklerinden daha fazla yararlanması sağlanmalıdır. AR

GE yardımları konusunda TÜBİTAK tarafından ortaya konulan teşvik mekanizması 

düzgün ve verimli işler hale gelmiştir. Bu sistem daha da geliştirilerek tüm sanayicilerinin 
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yararlanabileceği bir hale getirilmelidir. Bu arada TTGV tarafından da yürütülen AR-GE 

destekleri de, mali açıdan yeni teknolojilerin geliştirilmesine önemli katkılar yapmaktadır. 

Bu türden teknoloji üretim ve mali yardım sistemleri daha da yaygınlaştırılmalıdır. 

• Bilim ve teknoloji parkları, yada ülkemizde kabul gören genel terimiyle 

teknoparklar, uygulandığı ülkenin koşullarına göre, kalkınma yada büyüme amacıyla 

bütünleşmiş, katma değer yaratan nitelikte yeni ve ileri teknolojilerin üretimi, uyarlaması 

ve ya geliştirilmesi için, girişiıncilere belli koşullar altmda ve üniversitelerin bilimsel ve 

teknik imkanlarıyla, devletin düzenleyici rolü çerçevesinde teknik ve yönetsel yönden 

destek sağlayan "Organize Araştırma Merkezleri" olup üniversite-sanayi ilişkilerinin 

somut işbirliğine dönüşmesinde arabuluculuk görevini de üstlenen kuruluşlardır. 117 

Ülkemizde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde, İzmir'de, Ankara'da ve Gebze'de 

kurulma çalışmaları devam eden tekoopark ve bilim parkaları bu çalışmaların öncülüğünü 

yapan yerlerdir. Bu tür yerlerin sayısının artmasıyla birlikte ülkemizde yeni teknolojinin 

üretimide artış gösterecektir. Ülkelerin teknoparklardan beklentileri, gelişmişlik 

seviyelerine göre farklılıklar göstermektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için, 

ekonomik ve sosyal kalkınınayı gerçekleştirmek, istihdam arttırıcı ve rekabet gücünü 

geliştirici yeni buluş ve fikirleri desteklemek gibi hedet1er öncelikli olarak seçilirken; 

gelişmiş ülkelerde evrensel boyutlardaki projeleri ve uzay teknolojisini geliştirmek gibi 

büyük hedefler seçilmektedir. 118 

• Bir gram cep telefonu 3-5 dolar, bir gram uydu 300 dolar, bir gram genetik 

vaksinin fiyatı ise 1 O bin dolar civarında olduğuna göre, yükte hafif, pahada ağır üretimle 
,·' 

kalkınmak için özel ortamların, teknoparkların, inkübatörlerin önemi daha iyi 

görülmektedir. Bugün ABD' de ))U adet iakübatör kunılu~u içinde çeşitli büyüklükte 

odalara yayılmış olan firma halinde her yıl 13 bin adet proje hazırlanmaktadır. Bu 

projelerin başarılı olup uygulamaya sokulınaları ortalama iki yıl sürmektedir. İsrail' de 

bulunan 30 adet inkübatörde 300 civarında proje yürütülmektedir. Bu sonuçlarda 

w Muazzez BABA C Al\'. "Teknopark Kayranıları 'e Türkiye 'de Uygulamalar". TT Ulusal Makine M ii lı. 
ve Eğitimi Scnıpoz:,ıını Raponı. TMMOB Yayın No: 153. İstanbuL 15 Nisan llJlJ3. s. HiO 
11 ~ Se le n DOGAN, ''Geleceğin Bilgi Toplıınııııııııı İşletme Tipleri: Tckııoparklar": Tckstil İşveı·cıı 
Dergisi. Sayı: 214. İstanbuL Ab'1Istos 19lJ7. s.25 
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göstermektedir ki teknoparklar ve inkübatörler teknoloji üretiminde ve AR-GE 

çalışınalannda önemli yer tutmaktadır. Ülkemizde devletin, üniversitelerin ve meslek 

örgütlerinin bu tür yerlerin kurulup işletilmesinde önemli rolü olduğu ortaya çıkmaktadır. 

• 1970 yılında, UNESCO öncülüğünde Paris'te toplanan Avrupa ve Kuzey 

Amerika ülkelerinin ilgili bakanlanmn katılımıyla bilim ve teknoloji konularında hükümet 

politikaları hakkında düzenlenen ilk toplantıda egemen olan görüş, bilim politikasının 

olamayacağı yolundaydı. MINESPOL I adı verilen konferans bittiğinde, bu görüşü açıkça 
... 

savunan kimse kalmamıştı. ı 19 Her ne kadar ülkemizin kağıt üzerinde var olan, ancak 

uygulamada bulunmayan bir bilim politikası vardır. Tez çalışması boyunca Türkiye'nin bir 

bilim politikasının olmamasında bahsedilmişse de, kağıt üzerinde ülkemizin bir bilim 

politikası bulunmaktaydı. Fakat uygulanmadıktan sonra ve kağıt üzerinde varlığını 

sürdürdükten sonra hiç bir politikanın önemi yoktur. 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 3 Şubat 1993 'teki ikinci 

toplantısında karar altına aldığı "Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003", aslında 

uygulanması gereken, fakat uygulanmayan, Türkiye'nin bugünkü, Bilim ve Teknoloji 

Politikası'nın temel doküınamdır. Bu dokümancia ifadesini bulan politika, 7. Beş Yıllık 

Kalkınına Planında da ana başlıklardan birini oluşturmuştur. 

1993-2003 yılları için Bilim ve Teknoloji politikasının temel hedefleri aşağıdaki 

gibi belirlenmiştir. 

• Onbin nüfi.ıs başına bugün 7 olan araştırmacı sayısının 1 S 'i aşması, 

• AR-GE harcamalarının, GSMH içindeki payının %0.33'den %!'in üzerine 

çıkartılması, 

• Türkiye 'nin dünyada bilime katkı sıralamasında kırkıncılıktan otuzunculuğa 

çıkaı1ılması ( 1996 yılında 29. Sıraya çıkılımştır.),. 

11
" Eııder ARKUN. "Bilim Politikası Neden'? Nasıl'!". TÜBİTAK Bilim ve Telmik Dergisi. Cilt lô. 

Sayı: I 92. Ankara. Kasım 1993. s.-J. 
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• Ülkedeki AR-GE harcamaları içinele özel sektör payının %18'den %30'a 

çıkartılİnası dır. 120 

Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003 'te, Türkiye'nin, sanayileşmiş 

ülkeler ve yeni sanayileşen ülkeler gibi, başta enformatik (bilişim) ve ileri malzeme 

teknolojileri ile biyoteknoloji olmak üzere, çağıınızın jenerik teknolojilerinde yetenek 

kazanması gerektiğinin altı çizilmekte ve eın yıllık dönem içinde ulaşılması öngörülen 

hedefler ve alınması gereken önlemler belirlenmektedir. 

7. Beş Yıllık Kalkınma Planında yerini bulan "Bilim ve Teknolojide Atılım 

Projesi"yle de, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yeteneğinin hangi somut temeller üzerinde 

yükseltilebileceğine işaret etmekte ve Türkiye'yi, bilim ve teknoloji üretiminde 

yetkinleşmiş; üretilen bilim ve teknolojiyi hızla ekonomik ve toplumsal faydaya 

dönüştürebilme -inovasyon- becerisini kazanmış; bunun içinse, gerekli, ulusal inavasyon 

sistemini kurınuş bir ülke haline getirebilmenin yollarını göstermektedir. 121 

1993 yılından bu yana hiç toplanmayan BTYK, 25 Ağustos 1997 günü ikinci 

toplantısını yapınış ilerki yıllarda sonuçları göıiilmeye başlanacak olan önemli kararlar 

alınmıştır. Söz konusu toplantının uzun yıllar yapılmamış olması, politikacıların konuyla 

pek ilgilenmediklerini ve ülkemizde Bilim-Teknoloji alanında siyasi bir irade eksikliğinin 

olduğunu göstermektedir. 

• Başlangıçta sadece askeri amaçlarla geliştirilen ve mekan olarak dar bir alanda 

hizmet veren "Internet", 1992 yılında "www (world wide web)"in geliştirilmesiyle kitle 

kullanımına açılınıştır. Internet, bugün yeni çağın öncülüğünü yapan çok önemli bir 

araçtır. 1994 yılında yaklaşık 24 milyon olan internet kullanıcı sayısının 1997' de 124 

milyon, 2000 yılında ise 250 milyona ulaşması beklenmektedir. Türkiye'deki kullanıcısı 

sayısı 1997 yılı için 200-250 bin kişi arasındadır. 2000 yılı için bir diğer tahmin de, dünya 

internet piyasasının 200 milyar dolar iş hacmine ulaşmasıdır. Önümüzdeki I O yılda, geride 

ı:ıı TÜBİTAK. "Türk Bilim \'C Teknoloji Politikası 1 993-2003". Ankara. 1993. s.l3 
1 ::ı TÜBİTAK. "Türkiye 'ııi11 Bilim n; .Teknoloji Politikası yc TÜBİTAK 'ııı Misyo11ıı". Ankara. Mayıs 
1997. s. 9 
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bıraktığımız 2500 yılın toplamından daha fazla bilgi üretileceği ve dünyada her gün 

yaklaşık 20 bin bilimsel makalenin yayınlandığı düşünüldüğünde122, internet'in AR-GE ve . 
teknoloji üretiminde önemi çıkmaktadır. Bu bakımdan internet kullanımı okullarda, 

üniversitelerde, şirketlerde ve halk arasında mutlaka yaygınlaştırmalı ve herkesin 

kullanabileceği bir hale getirilmelidir. Internet, Türkiye'nin küreselleşen dünyaya'la 

bütünleşmesinde, bilim ve ticaret alanında atılım sağlamasında en önemli araç 

konumundadır. 

• Devletin kısa/ortaluzun vadede uygulayacağı satınalma politikaları AR-GE ve 

teknoloji üretiminde, son derece belirleyici bir rol oynayacaktır. Günümüzün, bütün ileri 

sanayi ülkelerinin ve yeni sanayileşen ülkelerin, sanayileşme eşiğini aşıncaya dek kullana 

geldikleri ve bugün de, ekonomilerini geliştirmek ve rekabet üstünlüklerini sürdürmek 

için kullanmakta oldukları bu araçtan, Türkiye'de de, ayıu amaçlarla yararlanmak 

gerektiği çok açıktır. 

• Ülkemizde varolan AR-GE merkezleri bir plan dahilinde çağın ihtiyaçlarına göre 

araştırma yapar bir hale getirilmeli, yeni araştırma merkezlerinin yapımı teşvik edilmeli, 

varolan araştırma merkezleri, üniversite araştırma merkezleri, özel araştırma merkezleri, 

teknoparklar, inkübatörler ve teknoloji destek ve geliştirme merkezleri ortak amaçlar 

doğrultusunda hareket edecek hale getirilmeli. "ulusal AR-GE ağı" kunılmalıdır. 

• Yabancı yatırımcıların ve yabancı yatırım ortaklıklarının Türkiye' deki 

faaliyetlerinin AR-GE çalışmalarını da kapsayacak hale getirilmeli ve bu tür yeni 
~· 

yatırımların AR-GE birimlerini de içerecek biçimde yapılmasını sağlamaya yönelik, 

düzenleyici politikalar oluşturulmalıdır. 

• Üniversitelere devlet bütçesinden ayrılan kaynak arttırılmalı, üniversitelerin 

araştırma merkezleri geliştirilmeli ve sadece araştırma yapmakla görevli kişiler bu 

ı:c:c Mustafa Yaşar TINAR ... Internet Çağının Ayak Sesleri ... E~e Vizyon Dcr~isi. Sayı: Hı. İzmir. Mart 
1997. s.:ı 
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merkezlerde istihdam edilmeli, yapılan araştırmalar sanayiden kopuk olmamalı ilgili 

kuruluşlarla ortak araştırma projeleri yürütülmelidir. 

• Bilim adaını yetiştirme destekleri arttırılmalı, bilim adaını olmak mali araçlarla 

özendirilmeli, bilim üreten insanlar desteklenmeli, bilimsel yayın destekleri arttırılmalıdır. 

TÜBİTAK'ın kendine misyon olarak edindiği; 

• Bilim ve teknoloji ile barışık, 

• Ulusal inavasyon sistemini kurmuş, 

• Bilim ve teknoioji üretmede yetkinleşmiş, 

• Bilim ve teknolojiyi, hızla, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme -inovasyon

becerisini kazanmış, 

• Dünya bilim ve teknolojisine, insanlığın bu ortak mirasına katkıda bulunan ülkeler 

arasında saygınlığa sahip bir Türkiye yaratınanın onurunu paylaşmaktadır. TÜBİTAK'ın 

stratejik hedefi, geleceğe yönelik misyonu budur; şeklinde belirlenen hedeflere muhakkak 

ulaşılmalı dır. 123 

• Ve son olarak, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yetkinleşmesi; bilim ve 

teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisini kazanması, Ulusal 

inavasyon Sistemi'ni kurmasına bağlıdır. Ulusal inavasyon Sistemi, sanayileşme eşiğini 

geçip enforınasyon toplumuna katılımın, bu ikili sorunu aynı zaman diliminde 

b.l . . ı d 124 
aşa ı menın, manıve ası ır. 

123 TÜBİTAK. "Tiirkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikası ve TÜBİTAK'ın Misyonu". Ankara. Mayıs 
1997. s.69 
ı:.ı TÜBİTAK s.S.J. 
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SONUÇ 

Türkiye'de 1930'lu yıllarda başlamış olan "sanayileşme" hareketi ve sanayıye 

ekonomik kalkınmada atfedilen önemli rol, bir çok ülkede İkinci Dünya Savaşından sonra 

ortaya çıkmıştır. 1950'li yıllarda yeni bir iktisat öğretisi olarak "ithal ikameci" kalkınına 

modelleri benimsenmiş, çok sayıda gelişmekte olan ülkede bu tür bir sanayileşme 

hareketine geçilmiştir. Daha sonraki yıllarda sanayileşme kalkınma ile özdeş bir konuma 

getirilmiştir. 

Sanayileşmenin bu kadar önem kazanmasına karşın geleneksel iktisat öğretisinde 

"teknoloji" faktörüne özel bir önem verilmemişti. Geleneksel iktisatta teknoloji, "dışsal" 

bir faktör olarak kabul edilmiş, teknoloji politikası oluşturolamayacağı gibi bir görüş 

ortaya çıkmış idi. Diğer taraftan geleneksel iktisatta yeni teknolojinin Gelişmiş ülkeler 

tarafından üretilebileceği, Gelişmekte olan Ülkelerin teknoloji üretimi yapamayacağı 

çünkü teknolojiyi değiştirebilecek yeterli insan gücüne ve bilgi birikimine sahip 

olmadıkları görüşü mevcuttu. 

Ancak zaman içinde görülmüştür ki, "teknoloji" faktörünün sanayileşme içinde 

çok önemli bir role sahip olduğu ortaya çıkmış; ayrıca, yeni sanayileşen ülkelerin ciddi bir 

sanayileşme ve teknolojik değişme çabası içinde oldukları, sözkonusu ülkelerde 

sanayileşme ile beraber ülke içindeki teknolojik gelişiınde önemli aşamalar kaydettikleri 

ortaya çıkmıştır. 

Teknolojik değişimi ve teknolojik ilerlemeyi iktisadi düşünce içinde merkezi bir 

yere otuıian en önemli iktisatçı J oseph Schumpeter olmuştur. Schumpeter' e gb re 

teknolojik değişim süreci, piyasa ekonomilerinin işleyişini ve ilerlemesini sağlayan en 

önemli itici güçtür. Teknolojik değişim ekonomide "içsel" bir unsurdur. Firmaların 

yaşayabilıneleri ve büyüyebilmeleri tamamen kendi teknolojik çabalarına bağlıdır. 

Schumpeter' e göre teknolojik değişim, piyasa ekonomilerinde en önemli rekabet aracıdır. 

Firmalar tekel karları elde edebilmek için maliyet düşürücü teknolojik çabalar içine 

girerler, bu şekilde gerçekleştirdikleri yeni teknolojilerle rakiplerine karşı üstünlük elde 

ederler ve geçici bir süre için tekel karı elde ederler. Ancak diğer firmalar yeni üretim 
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Yukarıdaki sonuçlar ışığında Türkiye'nin bir zamanlar ekonomik açıdan ilerisinde 

olduğu, bugün ise bir çok bakımdan geriden takip etmek zorunda kaldığı G. Kore, 

Malezya, Singapur, Tayvan vb. ülkeleri ekonomik ve teknolojik açıdan yakalayabilmesi 

için, önünde duran tek seçenek AR-GE yapmak ve teknoloji üretmektir. 

AR-GE faaliyetlerinin Türkiye genelinde halen yetersiz olması ve GSMH'ya 

oranının %1 'in altında olması nedeniyle genel ekonomiye katkısı gelişmiş ülkelerdeki AR

GE çalışmaları kadar etkili sonuçlar yaratmamaktadır. Ancak her yıl açıklanan 

TÜrkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi incelendiğinde AR-GE çalışmasını yoğun 

biçimde yapan şirketlerin hızla sıralamada yükseldikleri veya yerlerini korudukları 

gözlenmektedir. Ayrıca bu şirketlerin ihracatları da önemli ölçüde artış göstermektedir 

Bilindiği gibi AR-GE çalışmaları sonucunda yeni ürünün ortaya çıkması, yeni yatırımların 

yapılmasına sebep oluşu, dolayısıyla istihdam edilen işçi sayısında bir artış olması ve 

ihracatın miktarının artırılınasına katkıda bulunması nedeniyle, ekonomik hacimde bir 

genişleme ve büyüme etkisi yaratmaktadır. Ancak ülkemizdeki AR-GE faaliyetlerinin 

yetersizliği bu olumlu etkilerin istenen düzeyde gerçekleşmesine engel olmaktadır. 

Bu çalışına boyunca Türkiye'nin AR-GE yeteneği ve kapasitesi diğer ülkelerle 

karşılaştırmalı olarak irdelendi, ancak sonuçta Türkiye'nin AR-GE konusunda çok pasif 

kaldığı, ülke kaynaklarını bu konuda verimli kullanmadığı, var olan Bilim ve Teknoloji 

politikalarının uygulanmadığı, yapılan araştırmaların yeterli düzeyde ve birbirini 

tamamlayıcı nitelikte bulunmadığı, ulusal bir AR-GE politikasının bulunmadığını orta~ya 

çıkmıştır. 

Teknoloji alanındaki değişime paralel olarak üretimin teknoloji içeriği de giderek 

aı1maktadır. Teknoloji, kol gücünün bütünüyle, beyin gücünü kısmen ikame eden. diğer 

bütün üretim faktörlerini de büyük ölçüde değişime uğratan bir üretici güç olma 

aşamasındadır ve bu özelliğiyle, üretim faktörleri arasındaki nispi önemi de giderek 

aı1makt ad ır. 
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Bu değişim sürecinde, teknolojiye ve çağımız teknolojisinin kaynağı olan bilime 

egemen ülkeler, sanayi başta olmak üzere, bütün ekonomik etkinlik alanlarında mutlak bir 

üstünlük elde etme yolundadırlar. Kısacası, teknoloji, ulusların rekabet üstünlüğünün tek 

anahtarıdır. Doğal olarakta dünya kaynaklarının paylaşılmasında ve toplumsal refahın 

yükseltilmesinde bilim ve teknoloji alanındaki üstünlük belirleyici olmaktadır. 

Üretim sistemleri ve iş akış süreçlerindeki dönüşümün kaynağını oluşturan 

teknolojilerin küresel ölçekte yaygınlık kazanması "globalleşmenin" açık bir belirtisidir. 

Bilhassa jenerik teknolojiler nerede gelişmiş olursa olsun hızla yerel olmaktan çıkıp, 

dünya teknolojisi haline gelmektedir. Bu bakınıdan Türkiye'nin önünde duran teknoloji 

seçeneği jenerik teknolojiler olmalıdır. 

Gümrük duvarlarının ve geleneksel korumacılığın kalktığı bir dünyada rekabet 

edebilmek için asıl belirleyici olan, yeni ürün ve üretim yöntemleri, yeni yönetim 

teknikleri ve yeni teknolojiler geliştirmeye yönelik, bir yeteneğin kazanılmış olmasıdır. 

Üretici firmaların bu yeteneği kazanabilmesi ise, ancak, kendilerinin de somut bir yeni 

ürün yada üretim yöntemi, yeni bir sistem geliştirmek yada mevcutlarını iyileştirmek 

üzere AR-GE yapmalarıyla mümkündür. Bunun için ön koşul ise, ülke içinde ulusal bir 

inavasyon sisteminin kurulmasıdır. 
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